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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.

ANÁLISE DE IMAGENS DE SATÉLITE PARA A DELIMITAÇÃO E MAPEAMENTO DA ÁREA COBERTA
POR SAVANAS NA RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI /AP, AMAZÔNIA ORIENTAL, BRASIL.
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RESUMO
As Savanas (Cerrados) na Amazônia são formações
vegetais minoritárias, porém ocorrentes e cobrindo
extensas áreas, em padrões de distribuição tanto do tipo
ilhas isoladas, como de maneira contínua. As Savanas do
Amapá subdividem‐se em dois tipos: “parque” e
“abertos”, tendo nos dois tipos um estrato herbáceo
permanente. Essas Savanas ocorrem em uma zona
longitudinal (N – S) inserido entre o Planalto das Guianas
e a Planície Costeira cobrindo cerca de 6% da área do
Estado. Partindo‐se da hipótese que por meio do
processamento das imagens Landsat 5 ‐ TM, com suas
bandas espectrais e respectivas composições, é possível
fazer uma identificação e consequentemente um
mapeamento das áreas cobertas por Savanas na Reserva

Extrativista do Rio Cajari/AP, objetivou‐se neste trabalho
a realização e análise de uma cena do sensor, utilizando
diferentes composições de banda de forma a identificar
a localização e abrangência da área de ocorrência
savanítica em tal reserva. As composições efetuadas
mostraram‐se possíveis, permitindo a delimitação da
área de ocorrência do enclave de Savanas, tendo na
composição RGB‐654, a melhor imagem processada.
Como comprovação dos limites de Savanas, sinalizados
pelo processamento e tratamento das imagens de
satélite, foi realizado trabalho de campo. Uma vez
confirmado, foi elaborado uma mapa delimitando a área
de Savanas existentes na Resex‐Cajari/AP.

PALAVRAS‐CHAVE: Savanas, Amapá, imagens de satélite, reserva extrativista, mapa.

ANALYSIS OF SATELLITE IMAGES FOR THE LIMITS AND MAPPING THE AREA COVERED BY
SAVANNAS EXTRACTIVE RESERVE CAJARI / AP, EASTERN AMAZON, BRAZIL.
ABSTRACT
The Savannas (Cerrado) are a minority in the Amazon
forest formations, however occurring and covering
extensive areas in the distribution patterns of both the
isolated islands, as continuously type. The savannas of
Amapá subdivided into two types: "park” and “open”,
taking on both a permanent herbaceous types. These
savannas occur in a longitudinal zone ( N ‐ S ) inserted
between the Guiana Highlands and the coastal plain
covering about 6 % of the state area . Starting from the
hypothesis that through the processing of Landsat 5 ‐
TM with their respective compositions and spectral
bands is possible to make an identification, and
therefore a mapping of the areas covered by savannas in

the Extractive Reserve Rio Cajari / AP, aimed this work
conducting and analyzing a scene from the sensor, using
different compositions of the band in order to identify
the location and extent of area savanítica occurrence in
such reserve. The compositions performed proved
possible, allowing the delimitation of the area of
occurrence of the enclave of Savannah, taking the RGB ‐
654 composition, enhanced image processing. As proof
of the limits of Savannah, flagged by the processing and
treatment of satellite images, field work was conducted.
Once confirmed a map was drawn delimiting the area of
the existing Savannah Resex‐Cajari/AP.

KEY‐WORDS: Savannas, Amapá, satellite images, extractive reserve, map.
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ANÁLISE DE IMAGENS DE SATÉLITE PARA A DELIMITAÇÃO E MAPEAMENTO DA ÁREA COBERTA
POR SAVANAS NA RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI /AP, AMAZÔNIA ORIENTAL, BRASIL.
INTRODUÇÃO
As Savanas (cerrados) na Amazônia são formações vegetais minoritárias, porém
ocorrentes e cobrindo extensas áreas, em padrões de distribuição tanto do tipo ilhas isoladas,
como de maneira contínua (CARNEIRO FILHO, 1993). Conforme Pires e Prance (1985) citado por
Oliveira (2009), apenas 3 a 4% da Bacia Amazônica são cobertos por Savanas Amazônicas.
Inserido na Amazônia Legal, o Amapá apresenta uma considerável diversidade
fitogeográfica, com ocorrência de florestas, Savanas, restingas, mangues e campos de várzea. As
florestas do Amapá se subdividem em pelo menos cinco categorias básicas, de acordo com a sua
localização: montanas; submontanas; ciliares (ou aluviais); de terras baixas não inundáveis; e de
terras baixas inundáveis. No seu conjunto, os cinco tipos de florestas cobrem cerca de 80% do
Amapá, a oeste, norte, centro, centro‐sul e partes do leste, compondo, assim, a vegetação
dominante do Estado (PPCDAP, 2010).
As Savanas do Amapá subdividem‐se em dois tipos: “parque” (com numerosos arbustos e
árvores baixas) e “abertos” (com menor incidência de arbustos e árvores baixas) tendo nos dois
tipos um estrato herbáceo permanente. Essas Savanas ocorrem em uma zona longitudinal (N – S)
inserido entre o Planalto das Guianas e a Planície Costeira cobrindo cerca de 6% da área do
Estado (PPCDAP, 2010), sendo usadas historicamente para os mesmos fins dados as Savanas mais
secas (e muito mais extensas) do Brasil central: pastagens naturais para bovinos, agricultura de
pequena escala e exploração de madeira. Estas são as formações vegetais de maior impacto e
exploração do Estado, em função da pecuária, dos extensos reflorestamentos com árvores
exóticas (pinus e eucalipto), da coleta de madeira para queima e de outras pressões oriundas da
“Grande Macapá” além de várias cidades menores situadas ao longo dessa abrangência
fitogeográfica. Trata‐se de uma formação especialmente vulnerável, sobretudo aos processos
erosivos, por possuir cobertura vegetal menos densa e solo mais exposto do que as áreas
florestais adjacentes.
No território amapaense destacam‐se ainda áreas cobertas por restingas, manguezais,
campos de várzea e os sistemas de transição, marcados pela zona de contato entre tipos distintos
de vegetação. Estas formações registram a ocupação em torno de 14% do estado do Amapá
(PPCDAP, 2010).
Nos últimos anos, as questões ambientais têm sido um dos focos principais das pesquisas
científicas no Brasil. Quando se trata da Amazônia, o enfoque ambiental é ainda mais importante.
Os estudos baseados em abordagens sistêmicas, que procuram estudar a interação entre meio
natural e cultural, compreendendo a organização, as conexões e o funcionamento das unidades
de paisagem e as diversas formas de uso e ocupação do solo apresentaram um grande avanço
com o advento do Geoprocessamento e a evolução dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
O Geoprocessamento pode ser definido como conjunto de técnicas matemáticas e estatísticas,
métodos, tecnologias e recursos humanos; cuja interdisciplinaridade visa a aquisição,
tratamento, manipulação, análise integrada e apresentação de dados e informações
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georreferenciadas com vistas a formulação de previsões de cenários, mapas e modelos que visem
a otimização de processos, maximização de resultados e redução de custos no tocante à análise
de fenômenos espaciais, tomada de decisões e planejamento territorial. As diversas tecnologias e
técnicas de manipulação e tratamento de dados espaciais que compõem o Geoprocessamento
são integradas através dos SIG’s.
Os SIG’s dotaram de dinamismo, interatividade e maior segurança a análise espacial e as
atividades cartográficas. A cartografia, segundo Castro (2012) é divida em Cartografia Teórica,
Cartografia Sistemática, Cartografia Temática e Cartografia Analítica, sendo que esta última é
composta por diversas técnicas do Geoprocessamento, entre elas o SIG e o Sensoriamento
Remoto.
O Sensoriamento Remoto (SR) assumiu grande importância no monitoramento de
diversos fenômenos meteorológicos e ambientais, oferecendo grande suporte na previsão do
tempo e na preservação ambiental (SILVA et al., 2005). Desta forma, a obtenção e análise de
informações necessárias ao manejo, gerenciamento e gestão dos recursos naturais, como água,
solo e vegetação pode ser facilitada e aprimorada (BATISTA; ALMEIDA, 1998).
Conforme Demattê (1995), tanto a vegetação quanto os solos, possuem padrões próprios
de respostas às interações com a energia eletromagnética natural, o que propicia a possibilidade
de se obter informações por meio de sensores adequadamente utilizados.
A partir do Processamento Digital de Imagens (PDI)1 das imagens Landsat 5 – TM2, foi
possível identificar e mapear as áreas cobertas por Savanas na Reserva Extrativista do Rio Cajari –
Amapá (Resex‐Cajari/AP).
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em 3 (três) etapas: Revisão bibliográfica, Trabalho de
gabinete e Trabalho de campo.
Revisão bibliográfica: para a confecção deste artigo buscou‐se referenciais teóricos
(dados primários e secundários) através de publicações acerca da área de estudo. Para tanto
foram consultados fontes referentes ao Estado do Amapá, aos municípios de Mazagão, Laranjal
do Jari e Vitória do Jari pertencentes ao território amapaense e a Resex‐Cajari/AP (artigos
científicos, livros, monografias, dissertações e teses, além de bases cartográficas – cartas, mapas
e imagens de satélite).
Trabalho de Gabinete: em posse dos referenciais teóricos e das imagens do satélite
1

Manipulação de uma imagem por computador cujo objetivo é a melhora do aspecto visual de certas feições
estruturais para o analista humano e fornecimento de outros subsídios para a sua interpretação e geração de
produtos que possam ser posteriormente submetidos a outros processamentos. As técnicas de PDI permitem
analisar uma cena nas várias regiões do espectro eletromagnético e também a integração de vários tipos de dados,
devidamente georreferenciados. As técnicas de PDI podem ser divididas em três etapas: 1) Pré‐processamento de
Imagens; 2) Realce de Imagens; 3) Análise de Imagens. (FONSECA et al, 2010)
2
Sensor eletrônico multiespectral TM, do satélite Landsat 5, é [...] um sistema de varredura que capta dados em
diferentes faixas espectrais (três da região do visível e quatro da região do infravermelho). (FLORENZANO, 2011)
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Landsat 5 – TM foi possível executar a pesquisa através do seguinte roteiro:
1. Pesquisa bibliográfica sobre os afloramentos existentes de Savanas Amazônicas em
território nacional;
2. Levantamento bibliográfico sobre a localização fitogeográfica das Savanas no Amapá;
3. Processamento de imagens de satélite Landsat 5 – TM da área de estudo através do
software Spring.
4. Visualização dos pontos de controle (fotos) georreferenciados inseridos na área de
estudo (Savanas da Resex‐Cajari/AP) com o proposito de confirmação da cobertura
vegetal existente. Com o georreferenciamento dos pontos de controle e da imagem
de satélite é possível identificar o comportamento de reflectância espectral da
cobertura vegetal para cada banda do espectro.
5. Mapeamento do enclave fitogeográfico de Savanas existente na Resex‐Cajari/AP
utilizando o software ArcGis 10.
6. Para o tratamento das informações pesquisadas e coletadas em campo, foram
utilizados equipamentos existentes (computadores, impressoras, softwares, entre
outros) do Laboratório de Cartografia do Programa de Pós‐graduação em Geografia –
Tratamento da Informação Espacial da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais.
Trabalho de campo: No que concerne a pesquisa na região amazônica o pesquisador
depara‐se com a escassez de dados consolidados e de documentos cartográficos em escala
pequena, o que torna essencial o trabalho de campo caso o fenômeno estudado necessite de
informações detalhadas as quais a cartografia existente e os dados disponíveis não contemplem.
Nesta pesquisa o trabalho de campo objetivou identificar e comprovar a existência de Savanas na
Resex‐Cajari/AP (Figura 1) onde foram registradas imagens (fotos) de pontos de controle ao
longo da rodovia BR 156. O percurso em campo foi definido e delimitado com o uso de receptor
GPS e carta topográfica.
1 – Identificação da área de estudo: Resex‐Cajari/AP
A Resex‐Cajari/AP está localizada no centro‐sul do estado do Amapá (Figura 1), em uma
área de aproximadamente 481.650 hectares (BRASIL, 1990).
Os dados da área em estudo foram adquiridos na cena do satélite Landsat 5, sensor TM
(Thematic Mapper), orbita 226, linha 60, quadrante de aproximadamente 185 x 185 km. Cada
imagem apresentou resolução espacial de 30 metros nas bandas do azul ao infravermelho médio
e 120 metros na banda do infravermelho termal. A resolução radiométrica foi de 8 bits. As
imagens foram adquiridas no site do INPE (catálogo de imagens), cena referente à data de
08/10/1991, e foram processadas no software SPRING3 versão 5.2.4. Foram utilizadas diferentes
composições de banda com o propósito de caracterizar a diferença dos alvos, nas seguintes
3

O SPRING é um SIG (Sistema de Informações Geográficas) no estado‐da‐arte com funções de processamento de
imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. (CÂMARA et al,
1996)
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sequências: a) RGB 321 ‐ Cor verdadeira, b) RGB 432 ‐ Falsa cor, c) RGB 543 ‐ Falsa cor natura,
d) RGB 654 ‐ Diferença entre água e solo, e) RGB 743 – Composição e f) RGB 753 ‐ Distinção de
desertos. Em seguida optou‐se pela imagem cuja composição espectral forneceu a melhor
identificação da fitogeografia de Savana, para então ser submetida ao processo de Realce4. Esta
imagem foi georreferenciada no Sistema de Informação Geográfica ArcGIS 10 para a execução da
vetorização do polígono referente ao limite da área de ocorrência da Savana. No ArcGIS 10 o
datum da imagem foi convertido de WGS84 para SAD69. Manteve‐se o Sistema de Coordenadas
Plana UTM. O polígono da área de estudo, após vetorização no ArcGIS 10, foi inserido em uma
base cartográfica do Brasil, também em Shapefile, disponibilizado pelo IBGE. Os pontos de
controle georreferenciados foram destacados em um mapa complementar.

Resex‐Cajari/AP

Figura 1. Localização da área de estudo (Resex‐Cajari/AP). Google Earth, Dezembro de 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
1 – Processamento de imagens da cena do satélite Landsat 5, sensor TM (Thematic
Mapper), orbita 226, linha 60.
O Processamento Digital das Imagens cujas composições das bandas apresentaram
melhor resposta espectral da fitogeografia de Savana possibilitaram melhor visualização, análise,
distinção e, por conseguinte, facilitou a delimitação da área de ocorrência savanítica na Resex‐
Cajari/AP.
4

Segunda das três etapas do PDI. As diferentes técnicas de realce visam a melhora da qualidade visual da imagem e
destacam algumas características de interesse para uma aplicação específica. (FONSECA et al, 2010)
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Na distinção da superfície estudada pela cor verdadeira RGB‐321, foi possível identificar
as vegetações de tonalidade verde, o relevo em marrom e os corpo de água. Vale ressaltar a
dificuldade de se identificar os corpos hídricos, pois na composição RGB‐321 (cor verdadeira) a
água aparece em tons claros de cor, podendo ser confundida com acidentes geográficos,
estradas e a nebulosidade (Figura 2).
A composição RGB‐432 (falsa cor) destacou bem as áreas florestadas separando‐as dos
corpos hídricos. Essa composição apresenta dificuldades em distinguir o solo exposto e a água,
pois suas tonalidade e cores apresentam poucas variações (Figura 2).
Já a composição RGB‐543 (falsa cor natural) apresenta boa separação entre a água,
vegetação e o solo exposto. Isto foi possível, pois as bandas 4 e 3 são capazes de diferenciarem as
feições do solo exposto e água, e principalmente, da biomassa de vegetação presente na cena
(Figura 3).
A composição RGB‐654 (diferença entre água e solo) apresentou excelente capacidade de
distinção entre água e vegetação. Os corpos hídricos apresentaram bons delineamentos devido a
capacidade da banda 6 (infravermelho termal) em mostrar‐se sensível na detecção dos
fenômenos relativos aos contrastes térmicos da água (Figura 3).

Figura 2. (Esq.) ‐ a) Carta imagem Landsat 5–TM, composição RGB‐321 (cor verdadeira) e b) Composição
RGB‐321 realçada. (Dir.) ‐ c) Carta imagem Landsat 5–TM, composição RGB‐432 (falsa cor) e d)
Composição RGB‐432 realçada.

Através da composição RGB‐743 foi possível diferenciar a vegetação, solo e água com
nitidez. A limpidez apresentada nesta composição está associada a capacidade da banda 7 em
refletir à morfologia do terreno, permitindo obter informações sobre Geomorfologia, Solos e
Geologia. Além das bandas 4 e 3 que enfatizam a diferenciação da água e solo, agricultura e solo
(Figura 4).
Por fim temos a composição RGB‐753 (distinção de deserto), esta composição permite
nitidamente diferenciar a ocorrência de água, solo e vegetação. Vale ressaltar a sensibilidade
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desta composição em destacar os solos exposto, tipos diferentes de cobertura vegetal e a redes
de drenagem existentes na cena (Figura 4).

Figura 3. (Esq.) ‐ e) Carta imagem Landsat 5–TM, composição RGB‐543 (falsa cor natural) e f) Composição
RGB‐543 realçada. (Dir.) ‐ g) Carta imagem Landsat 5–TM, composição RGB‐654 (Diferença entre água e
solo) e h) Composição RGB‐654 realçada.

Figura 4. (Esq.) ‐ i) Carta imagem Landsat 5–TM, composição RGB‐743 e j) Composição RGB‐743 realçada.
(Dir.) ‐ k) Carta imagem Landsat 5–TM, composição RGB‐753 (distinção de desertos) e l) Composição RGB‐
753 realçada.

2 – Mapeamento do Enclave de Savanas na Resex‐Cajari/AP
Com as imagens processadas do Landsat 5 – TM foi possível realizar o mapeamento da
localização das Savanas presente na Resex‐Cajari/AP (Figura 5). A composição espectral RGB‐654
(diferença entre água e solo) foi utilizada na vetorização da área por apresentar bons
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delineamentos através da capacidade da banda 6 (infravermelho termal) na detecção dos
fenômenos relativos aos contrastes térmicos da água.
Outra composição utilizada no mapeamento foi a composição RGB‐432 (falsa cor). Esta
composição foi capaz de destacar as áreas florestadas separando‐as dos corpos hídricos e solo
exposto. Vale destacar que a utilização da composição RGB‐432 serviu como contraprova na
identificação em campo de áreas florestadas. Desta forma têm‐se as áreas formadas por Savanas
melhor identificadas pela composição RGB‐654 e as áreas formadas por florestas na composição
RGB‐432.
Os pontos de controles (fotos) foram georreferenciados através do uso de receptor GPS e
inseridos no mapeamento com utilização do ArcGIS 10. Esses pontos foram importantes para
confirmação das imagens processadas e realçadas no software SPRING nas composições RGB‐432
e RGB‐654 comprovando a existência da fitogeografia de Savanas no polígono vetorizado (Figura
6).

Figura 5. Fitogeografia de Savanas existentes na Resex‐Cajari/AP.
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Figura 6. Pontos de controle inseridos na área da Savanas da Resex‐Cajari/AP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através de imagens de satélite do sensor Landsat 5 – TM e o uso do software SPRING
versão 5.2.4 foi possível chegar as seguintes conclusões a cerca da área de estudo proposto neste
trabalho:

As composições coloridas tornam‐se difíceis de serem analisadas sem aplicação do
realce. O realce nas imagens RGB facilitou a delimitação do alvo desta pesquisa.

Para a identificação dos corpos hídricos as composições RGB‐654, RGB‐743 e RGB‐
753 apresentaram melhores condições para delimitação de cursos d’águas principais e
afluentes. Dentre as três composições acima, a composição RGB‐654 apresenta‐se como a
melhor imagem para tal empreitada.

Para o delineamento das áreas com solo exposto e afloramento de rochas as
composições RGB‐654, RGB‐743 e RGB‐753 apresentam‐se favoráveis a tais
identificações. Destaque para a composição RGB‐654 que apresenta em tons de verde
claro, com pequena variação, os solos expostos e os cobertos por gramíneas e arbustos
(Savanas), e em laranja os afloramentos rochosos.

Para a identificação da cobertura vegetal todas as composições analisadas
apresentam capacidade de distinção. As composições RGB‐432 e RGB‐654 apresentam
maiores capacidade na identificação da vegetação densa. Para a identificação da
vegetação rasteira, composta por gramíneas e arbustos a combinação indicada foi RGB‐
654, sendo representada na cor verde.
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Com a composição RGB‐654, foi possível diferenciar a vegetação densa, vegetação
rasteira, solo exposto, afloramento de rocha e água com nitidez, sendo a melhor
composição para distinção dos recursos naturais.

Desta forma têm‐se na composição RGB‐654 (realçada), a melhor imagem para a
identificação, localização e abrangência da área de ocorrência de Savanas na Resex‐
Cajari/AP. Esta imagem foi a responsável pela vetorização do polígono no mapeamento
da fitogeografia de Savanas existentes na Resex‐Cajari/AP.
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A EXPANSÃO DO TURISMO NO BRASIL E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO
DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS NO ESTADO DO TOCANTINS
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RESUMO
Propor uma discussão acerca do turismo é um desafio
que vai além da simples compreensão do seu
significado, sendo imprescindível o entendimento
quanto a sua origem, as causas e consequências do seu
desenvolvimento, sobretudo, nas últimas décadas.
Assim, realizamos uma pesquisa exploratória acerca da
expansão da atividade turística no Brasil e a sua
influência no processo de regionalização de espaços
turísticos no estado do Tocantins durante os anos de
2005 a 2013, visto que ainda são incipientes os estudos
que abordam a atividade turística no Tocantins a partir
de uma perspectiva crítica e dialética. Vale salientar, que
os principais agentes indutor desta atividade no estado

tem sido o poder público por meio da Agência de
Desenvolvimento do Turismo do Estado do Tocantins –
ADTUR/TO, e o setor privado, através das agências de
turismo. Permeando esta discussão, destacamos a
criação dos espaços turísticos no Tocantins,
principalmente, após a criação do Macroprograma
vinculado ao Plano Nacional do Turismo – PNT,
denominado de Regionalização do Turismo. Hoje,
principal política de criação e inserção de espaços
turísticos aos roteiros nacionais e Internacionais. Por
fim, apresentamos uma analise sucinta sobre as
consequências deste processo de consolidação da
atividade turística no Tocantins.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo no Tocantins, Espaço Turístico, Regionalização do Turismo.

THE EXPANSION OF THE TOURISM IN BRAZIL AND ITS INFLUENCE ON THE PROCESS OF THE
SPACE TOURIST REGIONALISATION IN STATE OF THE TOCANTINS
ABSTRACT
Propose a discussion about tourism is a challenge that
goes beyond simple understanding of its meaning, as
being essential to understanding its origin, causes, and
consequences of its development, especially in recent
decades. Being aware of this fact, we conducted an
exploratory study on the expansion of tourism in Brazil
and its influence in the regionalization of tourist places
in the state of Tocantins process during the years 2005
to 2013, since they are still incipient studies addressing
the tourism in Tocantins from a critical perspective and
dialectic. It is noteworthy that the major inducer of this

activity, in the state has been the government through
the Agency for Development of Tourism in the State of
Tocantins ‐ ADTUR/TO and the private sector, through
travel agencies. Permeating this discussion, we highlight
the creation of tourist places in Tocantins, especially
after the creation of the macro program linked to the
National Tourism Plan‐PNT called Regionalization of
Tourism. Today, the main policy creation and insertion
of tourist spaces to national and international tours.
Finally, we present a brief analysis on the impact of the
consolidation of tourism in Tocantins process.

KEY‐WORDS: Tourism in Tocantins, Space Tourism, Tourism Regionalization.
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A EXPANSÃO DO TURISMO NO BRASIL E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO
DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS NO ESTADO DO TOCANTINS

INTRODUÇÃO
Nascido no seio do sistema capitalista, o turismo tem ganhado destaque de diferentes
formas e em diferentes lugares do planeta desde 1965, sendo reconhecido pela Organização das
Nações Unidas – ONU, como uma atividade que contribui, significativamente, para o aumento da
economia de um país. Assim, a atividade turística passa a ser impulsionadora de crescimento
econômico e indutora de políticas públicas, viabilizando a sua expansão e intensificação.
Compreendida como “uma prática social, que envolve o deslocamento de pessoas pelo
território e que tem no espaço geográfico seu principal objeto de consumo” (Cruz, 2003, p.5), a
atividade turística é antes de tudo, uma prática cultural, nascida na antiguidade, porém
transformada em serviço nas últimas décadas como forma de estimular a economia de diversos
países.
No caso do Brasil, foi na década de 1960 com a “criação de uma estrutura federal para a
administração do Turismo, a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e o Conselho Nacional do
Turismo (CNTur)” vinculados ao Ministério da Indústria e Comércio, que o país deu o passo
inicial para ingressar “no elenco dos países desenvolvidos, colocando o turismo, até então
marginalmente considerado, como integrante do sistema produtivo” (Beni, 1998, p.120).
No entanto, observa‐se que atividade turística no Brasil foi impulsionada de forma
significativa, apenas, no início do século XXI a partir da criação do Ministério do Turismo em
2003, responsável por discutir e instituir políticas públicas capazes de intensificar as atividades
turísticas a nível nacional.
É notável, ainda, a intensificação dessa atividade em todas as regiões brasileiras a partir
da reativação do Conselho Nacional do Turismo (CNTur) e a implementação do Plano Nacional
do Turismo ‐ PNT 2003/2007. Entretanto, é com a publicação do PNT para o triênio 2007/2010,
que as políticas públicas voltadas ao turismo no Brasil, tentam superar padrões tradicionais de
dinamização, ao que se refere a competitividade de empresas e de núcleos turísticos.
Um exemplo é o Macroprograma, Regionalização do Turismo, proposto no PNT
(2007/2010), o qual levou a ampliação dos instrumentos e investimentos para o
desenvolvimento do turismo no país, incluindo o turismo no interior. Para isto, foi imprescindível
a criação de órgãos responsáveis por gerir as ações a nível estadual e regional, nas 27 unidades
federativas do Brasil, objetivando descentralizar, articular e criar espaços turísticos nas diversas
regiões.
É neste cenário que o estado do Tocantins inicia seu processo de desenvolvimento da
atividade turística, por meio da criação da Agência de Desenvolvimento do Turismo do Tocantins
‐ ADTUR/TO.
Desta forma, buscamos compreender o papel indutor da ADTUR/TO no processo de
regionalização e intensificação do turismo no Tocantins. Uma vez que sua atuação como agente
do processo de criação dos espaços turísticos e ao mesmo tempo organizadora das atividades
turísticas a nível estadual tem levado a uma discrepância de investimentos nas diferentes
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macrorregiões tocantinenses ocasionando, consequentemente, níveis
desenvolvimento e intensificação dessa atividade no território tocantinense.

diferentes

de

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo trata‐se de uma pesquisa exploratória acerca da expansão da atividade
turística no Brasil e a sua influência no processo de regionalização de espaços turísticos no estado
do Tocantins durante os anos de 2005 e 2013, visto que ainda são incipientes os estudos que
abordam a atividade turística no Tocantins a partir de uma perspectiva crítica e dialética.
Para isto, tomamos como referência os autores BENI (1998), CRUZ (2003) e CORIOLANO
(2005), os quais possibilitaram analisar de forma qualitativa o processo de desenvolvimento e
intensificação da atividade turística ao longo do tempo no Brasil e no estado do Tocantins. A
partir da leitura de bibliografias publicadas por OURIQUES (2005, FUNARI e JAIME (2011) e
também dos já citados autores, foram analisadas as diferentes formas das atividades turísticas no
estado do Tocantins e a desigualdade da oferta desta atividade entre as suas microrregiões.
Posteriormente, foram analisados documentos referentes as políticas públicas
desenvolvidas a nível nacional e regional, disponíveis no site do Ministério do Turismo, além de
diálogos informais com representantes da Agência de Desenvolvimento de Turismo do Tocantins‐
ADTUR/TO, visita e análise in loco para a efetivação da análise proposta.
Deste modo, buscou‐se compreender como se deu a expansão do turismos no Brasil e sua
influência no processo de regionalização do turismo no estado do Tocantins.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Situado na região norte do Brasil sobre uma faixa de transição entre o bioma amazônico e
o cerrado, o estado do Tocantins tem em seu território um rico potencial natural e paisagístico
que tem despertado o interesse para o desenvolvimento de novos serviços, como a atividade
turística. Vale salientar, que diversas áreas com potencial natural localizadas em regiões
correspondente ao estado do Tocantins, já eram exploradas por diversos visitantes de forma
espontânea antes mesmo de sua emancipação. Após sua criação algumas destas áreas passaram
a receber maior atenção, tanto do setor público como do setor privado que viram a possibilidade
de geração de emprego e renda por meio da incorporação de novos serviços a estes espaços.
Aos poucos o governo, a população e empresários tem descoberto as potencialidades
culturais e naturais desse estado que são agregadas sistematicamente ao processo de
desenvolvimento turístico através de políticas públicas que visam criar estratégias de
potencialização e valorização da cultura e das paisagens naturais, transformando estes em
produtos turísticos. Podemos citar como principal responsável por tais ações a ADTUR/TO1.
1

A Agência de Desenvolvimento do Turismo do Tocantins – ADTUR/TO foi instituída pela Lei n° 1.630, de 05 de
dezembro de 2005 como autarquia sob regime especial, dotada de autonomia administrativa, patrimonial e
financeira, com personalidade jurídica de direito público. Esta objetiva promover e sustentar o turismo no Estado,
observando suas potencialidades e singularidades, para a formatação e comercialização dos produtos e estruturação
dos serviços turísticos em nível regional, nacional e internacional. A ADTUR/TO, tem se tornado importante órgão de
indução de recursos públicos para o desenvolvimento do turismo no estado. (Disponível em:
<http://turismo.to.gov.br/institucional/competencias>. Acesso em: fev. 2013.)
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Com base no PNT, a ADTUR/TO tem organizado a atividade turística no estado a partir da
criação das Regiões Turísticas do Tocantins. A consolidação desta ação tem impulsionado à
concentração de investimentos destinados a atividade turística a áreas selecionadas do estado,
ocasionado uma grande disparidade entre as diversas microrregiões tocantinenses. Desse modo,
estas ações tem influenciado de forma desigual o desenvolvimento do Turismo a nível estadual.
É fato que desde sua emancipação, o Tocantins tem sido locos de vários investimentos
tanto do setor público como do setor privado. O primeiro, viabilizado infraestrutura favorável ao
desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços diversos. O
segundo tem induzido na maioria das vezes o direcionamento de investimentos públicos a
pontos localizados do estado viabilizando, assim, interesses de grupos corporativistas.
No entanto, estes investimentos têm ocorrido de forma desigual no território
tocantinense. Visto que a região norte, é caracterizada pela ausência de ações concretas,
sobretudo, de infraestrutura básica como rodovias com qualidade, saneamento básico, entre
outros. Ao que se refere a atividade turística é visível a falta de investimento em políticas e ações
sociais capazes de incorporá‐la ao cenário nacional.
Analisando a Figura 1, pode‐se perceber que a regionalização do turismo ao mesmo
tempo que agrega valor a áreas selecionadas, intensificando o desenvolvimento do turismo a
nível local, leva a desvalorização e esquecimento de outras áreas com potencialidade, porém,
“sem atrativos suficientes” para a organização de um roteiro turístico, tornando estes espaços
inóspitos. Uma vez que não recebem atenção nem dos representantes governamentais, seja a
nível local ou estadual, nem do setor privado para impulsionar esta atividade.

Figura 1 ‐ Regiões Turísticas do Estado do Tocantins, adaptado da ADTUR/TO2.
2

Disponível em: <http://turismo.to.gov.br/servicos/mapa/todas-regioes-turisticas/>. Acesso em: fev. 2013.
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Vale salientar, que alguns espaços considerados como Regiões Turísticas do Estado do
Tocantins ainda não fazem parte do Roteiro de Turismo Nacional, são exemplos as regiões do
Bico do Papagaio e o Vale dos Grandes Rios. Isto se deve ao fato destas não apresentarem uma
infraestrutura consolidada e adequada ao padrão nacional, sendo então consideradas apenas
como áreas com potencial turístico, e não produtos turísticos como as demais.
Por outro lado, as regiões que estão ao redor da capital, Palmas, por apresentarem
melhor infraestrutura de embarque/desembarque, de hotelaria, gastronomia, de deslocamento e
acesso aos atrativos turístico têm atraído à atenção do setor privado para o desenvolvimento de
diversos segmentos turísticos que vão desde o Turismo Histórico Patrimonial ao Ecoturismo.
Essas regiões dispõem de recurso do Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR
criado por meio do PNT. Vale salientar que isso se tornou possível, após investimentos públicos e
de estudos socioeconômicos e de potencialidades locais realizados pela ADTUR/TO. Assim, as
regiões Encantos do Jalapão, Ilha do Bananal, Lagos e Praias do Cantão, Serras e Lago e Serras
Gerais estão inseridas desde 2011 no projeto Roteiros do Brasil criado pelo Ministério do
Turismo.
Deste modo, ao considerar a Regionalização do Turismo como meio de:
ordenamento dos arranjos produtivos como estratégico, dado que os
vínculos de parceria, integração e cooperação dos setores geram
produtos e serviços capazes de inserir as unidades produtivas de base
familiar, formais e informais, micro e pequenas empresas, o que se reflete
ao estado de bem‐estar das populações. (PNT, 2007, p. 67)
Observa‐se que “a intensificação do uso turístico de dada porção do espaço geográfico
leva a introdução, multiplicação e, em geral, concentração espacial de objetos cuja função é
dada pelo desenvolvimento da atividade” (Cruz, 2003, p. 12), deixando as diversas áreas que não
estão inseridas a mercê deste desenvolvimento.
Logo, o turismo “impõe sua lógica de organização dos espaços as lógicas preexistentes
nos núcleos receptores”, criando “novos objetos nos lugares e se apropriando de objetos já
existentes, atribuindo‐lhes novos significados, e muitas vezes novas feições” (Cruz, 2005, p. 25).
Os lugares antes visitados espontaneamente em território tocantinense são transformados em
lugares turísticos, os quais são materializados a partir da existência de um “conjunto de objetos
turísticos e objetos‐suporte (grifo nosso), somados à presença do turista” (Cruz, 2005, p. 13).
Desta forma, ao considerar o espaço geográfico como principal objeto de consumo do
turismo, o estado do Tocantins tem criado espaços de consumo por meio da consolidação dos
lugares turísticos concentrando equipamentos e oferta de serviços turísticos em determinadas
porções do território. A atuação da ADTUR/TO está sendo crucial neste processo, pois suas ações
direcionam os investimentos a região central do estado, ficando as circunvizinhas
desprivilegiadas dos investimentos públicos, como já ressaltado. (Cruz, 2005)
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CONCLUSÃO
O Turismo, nos últimos anos tem ganhado espaço nas mais diversas regiões do planeta.
Não diferente, o Brasil tem buscado incentivar o desenvolvimento deste serviço em território
nacional. Porém, percebe‐se que ainda estamos longe de um desenvolvimento econômico e
social vinculado a ampliação das atividades turísticas. Uma vez que ainda se negligencia os
estudos prévios de potencialização de determinados lugares sem levar em consideração as
capacidades e habilidades das populações residentes, que poderiam ser inseridas neste processo
possibilitando a geração de emprego e renda e, consequentemente, melhor qualidade de vida
para as comunidades locais.
Embora, o estado do Tocantins tenha nos últimos oito anos intensificado o Turismo por
meio de ações desenvolvidas pela ADTUR/TO, ainda é tímida as ações voltadas ao
desenvolvimento desta atividade. Limitando‐se a caracterização e identificação dos espaços
turísticos, criação de roteiros, estudos sobre demanda e oferta de serviços turísticos,
cadastramento de empresas de turismo e divulgação dos produtos turísticos em algumas
microrregiões tocantinenses.
Por outro lado, vale salientar a criação e aprovação da Lei estadual n° 8.230 de 30 de
dezembro de 2013 que institui a Política de Turismo Sustentável do Estado do Tocantins.
Segundo a Lei mencionada, compreende a Política de Turismo Sustentável do Estado do
Tocantins: o Sistema Estadual de Turismo, do qual faz parte a ADTUR/TO, os órgãos regionais e
municipais de Turismo, e o Fórum Estadual de Turismo – FOESTUR; e o Plano Estratégico de
Turismo, sendo a ADTUR/TO responsável pela elaboração deste. Assim, acredita‐se que a partir
de então, sejam intensificadas as ações de desenvolvimento do Turismo nas diversas regiões
turísticas tocantinenses, criando‐se desta forma os denominados espaços turísticos.
Contudo, é notória a atuação da ADTUR/TO ao que se refere aos investimentos
destinados ao turismo no Estado, os quais passaram a ser direcionados a áreas previamente
selecionadas, ou seja, a espaços que atendam ao turismo internacional e nacional. Levando o
Tocantins a se tornar centro receptor de visitantes das mais diversas partes do globo que buscam
conhecer novos modos de vida e apreciar paisagens naturais. No entanto, torna‐se visível a
disparidade entre as microrregiões tocantinenses, no que cerne a oferta de produtos e serviços
turísticos.
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RESUMO
Este artigo trata de um estudo sobre Comunidades
rurais e o extrativismo do babaçu (Orbignya phalerata
Mart.) no município de Codó‐MA: aspectos sociais e
ambientais tendo em vista que este município possui
como característica natural a presença da Mata dos
Cocais em boa parte do seu território, com destaque
para o babaçu. O principal objetivo desta pesquisa foi

realização de um levantamento da importância do
extrativismo do babaçu na história socioeconômica do
município de Codó /MA. O que justifica este estudo, é
que atualmente no município de Codó são muitas
comunidades rurais, que sobrevivem diretamente ou
indiretamente do extrativismo do coco babaçu.

PALAVRAS‐CHAVE: Extrativismo, Babaçu, Município de Codó‐MA.
RURAL COMMUNITIES AND THE Extractive of BABASSU (Orbignya phalerata Mart.) THE MUNICIPALITY Codo / MA:
social and environmental aspects
ABSTRACT
This article deals with a study on rural Communities
and extraction of babassu (Orbignya phalerata mart.)
In the municipality of Codo-MA: social and
environmental aspects in view that this city has a
natural characteristic of the presence of Mata Cocais in
much of the its territory, highlighting the babassu. The
main objective of this research was conducting a
survey of the importance of babau extraction of the

socioeconomic history of the municipality of Codo /
MA. What justifies this study, which is currently in the
municipality of Codo are many rural communities, who
survive directly or indirectly from the extraction of
babassu coconut.

KEY‐WORDS: Extraction, rubs, Municipality of Codo‐MA.
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COMUNIDADES RURAIS E O EXTRATIVISMO DO BABAÇU (Orbignya phalerata Mart.) NO
MUNICÍPIO DE CODÓ /MA: aspectos sociais e ambientais.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa é fruto da necessidade de informações a cerca do extrativismo do babaçu
no município de Codó realizado por comunidades rurais e integra o relatório final da pesquisa
intitulada “Um estudo sobre comunidades rurais e a importância sócio econômica e ambiental do
extrativismo do babaçu (Orbignya phalerata Mart.) no município de Codó /MA”, tendo como
objetivo realizar um estudo sobre as comunidades rurais e compreender a importância
socioeconômica e ambiental do extrativismo do babaçu (Orbignya phalerata Mart.) através da
realização de levantamento bibliográfico sobre comunidades rurais e práticas extrativistas
sustentáveis para compreender a dinamicidade socioeconômica deste grupo social na região
pesquisada.
O manejo sustentável da palmeira de babaçu para esta região do Maranhão conhecida
como Leste Maranhense, microrregião de Codó, implica em uma política de investimentos para o
desenvolvimento econômico e social, com incentivo à pesquisa, (IBGE, 2010). Este manejo
influencia o extrativismo do coco babaçu em boa parte das comunidades rurais de Codó‐MA a
partir de uso sustentável tendo como finalidade obtenção de renda diária e/ou complementação
da mesma.
Algumas leituras foram essenciais para compreender o universo do extrativismo e das
comunidades que realizam esta atividade, respeitando as características socioambientais da
região. Dentre elas destacam‐se Albiero (2007); Sampaio (2011); Albuquerque (2014); Garcia
(2012); Neves (2002); Filho (2012). Em outras discussões principalmente no que se refere a
sustentabilidade, os estudos de Bellen (2007); Boff (2012); Kronemberg (2011); Cavalcanti (2009);
Leff (2008) foram utilizados para argumentar as características encontradas na área pesquisada.
O estudo sobre comunidades rurais é essencial para compreender a dinâmica das
atividades econômicas no meio rural, o modo de sobrevivência destas, o perfil dos grupos sociais,
os instrumentos de trabalho produzidos no cotidiano, as construções realizadas para fins de
habitação, armazenamento, criação de animais, uso dos recursos naturais encontrados na área e
a diversidade de etnoconhecimento envolvendo o solo, a argila, as plantas, as mudanças
sazonais, a organização social dentro do território delimitado de cada uma das comunidades, a
participação em atividades extrativistas de plantas da região: babaçu (Orbignya phalerata Mart.),
tucum (Astrocaryum vulgare Mart), buriti (Mauritia flexuosa L. f.), taboca (Olyra sp).
Dentre as plantas utilizadas no cotidiano das comunidades rurais do município de Codó,
para diversos fins, o babaçu é uma das mais citadas ao investigar este aspecto. Bezerra (1995)
afirma que o babaçu é uma palmeira oleífera não‐cultivada e originária do Brasil sendo
considerada uma planta altamente resistente, principalmente aos predadores de sementes, além
de ter uma imensa capacidade de regeneração. Quanto ao desenvolvimento, está associada a
áreas de clima quente e sua propagação está relacionada às sementes. No que se refere a
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distribuição, possui uma cobertura vegetal por mais de 18 milhões de hectares no Brasil, sendo o
Maranhão o maior detentor desta biodiversidade, com 10 milhões de hectares.
METODOLOGIA
Área de Estudo
O município de Codó faz parte da Mesorregião Leste Maranhense e integra a microrregião
Codó. Está situado na área de transição entre as Regiões dos Cocais e do Cerrado Maranhenses
(RCC e RCDM), limitando‐se com vários municípios da região: a norte Timbiras, a sul: Governador
Archer, a leste Caxias, a oeste Capinzal do Norte. A sede municipal localiza‐se nas coordenadas
geográficas – 4º27’19’’ S e 43º53’08’’ W. Possui uma área de 4.361,318 km2. A sede do município
está a 47 metros. A população total corresponde a 118.038 hab., sendo que 57.432 são homens;
60.640 é composta por mulheres. A população urbana refere‐se a 81.043 e a população rural
soma 37.029. A densidade demográfica é de 27,06 hab./km2 (IBGE, 2010).
Embora a pesquisa tenha como público alvo as comunidades rurais, foi necessário no
início entrevistar algumas mulheres que extraem o babaçu no município de Codó, mas que
residem na zona urbana, na tentativa de coletar dados com este público sobre as comunidades
rurais e inteirar‐se sobre extrativismo como um todo. Portanto, o início desta pesquisa foi
realizado na zona urbana, na Associação de Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu localizada no
bairro Santa Terezinha. A associação conta com 180 pessoas cadastradas nesta instituição, sendo
que a maioria se encontra nos bairros: Santa Terezinha também conhecido por Codó Novo e São
Sebastião.
Posteriormente foi selecionada uma comunidade quilombola, denominada Santo Antonio
dos Pretos, localizada a 50 km da sede, interligada pela MA 026 para complementação de dados
necessários a esta pesquisa. De acordo com Fundação Cultural Palmares (FCP), esta comunidade,
é uma das oito comunidades remanescentes de quilombos que possuem certificação no
município de Codó (OLIVEIRA, 2013). Uma das características sociais desta comunidade é a posse
coletiva, no entanto não é perceptível normas sobre manejo dos recursos naturais em áreas
destinadas à agricultura.
Materiais e Métodos
Para realização desta pesquisa, a priori foi necessário selecionar uma comunidade rural no
qual ocorreriam as visitas in loco para aquisições de informações, essenciais para a elaboração do
estudo devido a dimensão antropológica, envolvendo aspectos ambientais, sociais e econômicos.
As pesquisas bibliográficas relacionadas com a temática em questão, subsidiaram a construção
do referencial teórico. Para pormenorizar esta etapa, foi realizado um levantamento bibliográfico
sobre comunidades rurais e práticas extrativistas sustentáveis para compreender a dinamicidade
socioeconômica deste grupo social no município de Codó‐MA. Posteriormente, ocorreu a
elaboração de roteiro para realização de entrevistas nas comunidades rurais elencando alguns
aspectos da prática extrativista e enfatizando dados referentes aos aspectos sociais, ambientais e
econômicos para subsidiar a construção de um diagnóstico socioeconômico e ambiental das
comunidades rurais selecionadas no município de Codó que são consideradas extrativistas do
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babaçu e o reflexo desta atividade para a sustentabilidade das áreas que estão sendo exploradas
para este propósito.
Sobre a realização de entrevistas Dalberio & Dalberio (2009) afirmam que o pesquisador
estando atento às técnicas de aplicação do formulário em uma entrevista poderá obter dados
precisos sobre a realidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Alguns dados bibliográficos relevantes sobre o coco babaçu constam neste artigo para
possibilitar o entendimento da importância da prática extrativista desta planta na região por
comunidades rurais. Por exemplo, as características físicas do fruto, segundo EMBRAPA (1982)
possui aproximadamente entre 8 a 15 cm de comprimento e 5 a 7 cm de largura, de forma
ligeiramente oval. Quando maduro, o fruto desprende‐se e cai no solo. A composição física do
fruto indica quatro partes aproveitáveis: epicarpo (11%), mesocarpo (23%), endocarpo (59%) e
amêndoa (7%). Para Wilhelms, algumas características da amêndoa são bastantes peculiares,
a amêndoa corresponde de 6 a 8% do peso do coco integral, as amêndoas estão envoltas
por um tegumento castanho e são separadas umas das outras por paredes divisórias.
Pesam, em média, de 3 a 4g, e, contêm entre 60 a 68% de óleo, podendo alcançar 72%
em condições mais favoráveis de crescimento da palmeira. As amêndoas secas ao ar
contêm aproximadamente 4% de umidade e têm sido o componente do fruto mais
intensivamente utilizado. (WILHELMS, 1964)

Sobre o aspecto produtividade, Kono (1981 apud Albiero, 2007) afirma que a produção do
babaçu no município de Codó, em inventário realizado em 1.400 hectares de babaçuais foi obtido
uma produtividade média de 2,5 ton/ha/ano. Quanto a este aspecto é importante apresentar os
dados do IBGE em 2012, no que se refere a quantidade produzida, totalizando 2.603 toneladas,
faltando dados sobre total da área. O valor da produção obtido foi de R$ 3.124 reais.
Quanto as características das potencialidades do babaçu, em especial o fruto, possui
potencial em indústrias de cosméticos, em obtenção de óleo comestível, em margarinas, em
saboarias, velas, carvão, etanol, furfural, ácido acético, metanol, alcatrão, celulose, papel e álcool
anidro. Para Miranda (2001) da amêndoa pode‐se obter inúmeros produtos dentre eles: rações,
ácidos graxos e glicerinas, no entanto o autor ressalta que em escala comercial, somente o
carvão e o óleo têm sido produzidos. Na região pesquisada, comunidades rurais do município de
Codó‐MA, o carvão e o azeite são produtos de extrema relevância para a comunidade de um
modo geral pois os mesmos os utilizam no cotidiano não interferindo na existência dos babaçuais
retirando apenas o que é necessário para o consumo. Embora os entrevistados nesta pesquisa,
não conheçam o termo sustentabilidade, devido a ausência e/ou baixa escolaridade, fica claro,
que a praticam, pois não desmatam as áreas com esta espécie. Para Cavalcanti (2009)
sustentabilidade significa a possibilidade de obterem continuamente condições iguais ou
superiores de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema.
Sobre a descrição do processo de extração do coco babaçu nas comunidades rurais, esta
ocorre de forma artesanal, através de instrumentos como machado e pedaço de madeira,
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utilizados por uma pessoa, podendo ser realizado por homens, mulheres e crianças, conforme
observado na comunidade pesquisada e descrições realizadas pelos entrevistados. Em média
uma quebradeira de coco quebra entre 6 a 8 quilos de coco por dia. De acordo com Sampaio
(2011) o extrativismo de um modo geral praticado de forma sustentável é importante, pois pode
gerar renda para muitas pessoas e, ao mesmo tempo, contribuir para a conservação do Cerrado e
da Amazônia, protegendo sua diversidade de plantas e animais, as nascentes, cursos d’água e a
riqueza cultural de seus povos. Importante corroborar com Zylbersztajn et al. (2000) quanto a
ligação entre a questão de gênero ligada à atividade de quebra do babaçu, condição nítida na
região de pesquisa.
A preocupação do manejo e processamento do coco babaçu é de suma importância para
as quebradeiras, pois elas extraem apenas o fruto, não desmatam tendo em vista o valor
inestimável deste recurso, pois seria comparável a retirar uma vida humana. Wunder (1998)
afirma que o subsetor extrativista da agricultura recebe muita atenção internacional pelo
potencial que lhe é atribuído para o uso sustentável das florestas tropicais e de outros
ecossistemas naturais, por exemplo, com a colheita de produtos não madeireiros nas reservas
extrativistas, neste contexto o babaçu recebe especial atenção.
Segundo Farias Filho (2012) o babaçu contribui na renda familiar, pois muitos
trabalhadores rurais dependem dos seus produtos, como a amêndoa, o carvão e das suas palhas
usadas na construção de casas.
Um dado importante nesta pesquisa refere‐se a confirmação da existência de uma
associação das quebradeiras de coco babaçu no município de Codó‐MA, denotando
características tais como, organização social, ao realizar eventos, como feiras, cursos de
capacitação, audiência pública e encontros de mulheres para discutir sobre extrativismo para
melhorar a capacitação das quebradeiras da zona urbana. Por dia são extraídos cerca de 40kg a
60 kg de coco, totalizando cerca de 1500 kg de coco por mês, no entanto há variação da
participação diária das quebradeiras de 20 a 40 quebradeiras de coco.
As entrevistas realizadas na comunidade Santo Antonio dos Pretos com as quebradeiras
de coco na qual foram coletados dados sobre o cotidiano envolvendo desde a coleta, o
transporte e a etapa da quebra da amêndoa, pôde‐se observar que o coco‐babaçu nao é apenas
uma das fontes de renda paras as quebradeiaras, mas a única fonte econômica destas, onde a
maioria depende exclusivamente da extração do coco para sobreviver através do processamento
da amêndoa ao retirar o azeite e a produção do carvão com a casca. Na comunidade, algo
peculiar é o fato dos homens também realizarem esta atividade onde em média cada extrativista
consegue quebrar cerca de 8 a 10 kg de coco por dia e vendem em torno de R$ 0,50 a R$1,00
real. O valor varia conforme a época do ano.
Outro aspecto citado durante a realização das entrevistas é o fato de haver desperdício do
material proveniente do babaçu, deixado no campo. Assim, a adoção de máquina para
beneficiamento do babaçu, poderia tornar a atividade menos desgastante aos extrativistas,
permitindo o aproveitamento de todo o babaçu de forma sustentável com intuito de dinamizar e
aproveitar integramente a matéria do babaçu. Além do aprimoramento tecnológico para um
melhor aproveitamento do babaçu, outras práticas são necessárias para se estabelecer um
extrativismo efetivamente sustentável, como por exemplo, o reflorestamento dos babaçuais; a
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prática de culturas de legumes e cereais nas matas babaçuais visando uma preservação da área;
manejo sustentável onde utiliza‐se o babaçu como fonte de energia sustentável para produção
de bicombustível e bioenergia,(ARAUJO, 2006).
Em alguns municípios do Maranhão, existe associação de extrativistas do babaçu mais
conhecida na região como quebradeiras de coco agindo de forma efetiva, nas comunidades
rurais. É o caso da Associação em áreas de assentamento do estado do Maranhão (MA) –
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu – Assema, tendo como sede a cidade
de Pedreiras‐MA. Esta associação promove a produção familiar, ao utilizar e preservar os
babaçuais, para a melhoria da qualidade de vida no campo e atende 2.500 famílias. Já existem
resultados consolidados desta associação, a partir do fortalecimento do direito à cidadania das
famílias de trabalhadores rurais e quebradeiras de coco babaçu; criação de iniciativas econômicas
sustentáveis e solidárias; promoção da equidade nas relações de gênero, gerações e etnias;
sensibilização para a importância da agricultura ecológica orgânica; combate ao êxodo rural com
alternativas que ajudem as pessoas a permanecerem na terra conquistada; implementação de
políticas públicas que primam pela preservação dos babaçuais e de leis municipais que garantem
às quebradeiras de coco o livre acesso aos babaçuais; promoção do desenvolvimento
sustentável, para viabilizar a autonomia das famílias assentadas. No Brasil, segundo Campos
(2007) entre 300 mil e 400 mil extrativistas sobrevivam dessa atividade.
No município de Codó, cabe uma discussão maior acerca do tema para consolidar
políticas públicas que viabilizem melhorias para os extrativista s da região.
CONCLUSÃO

No decorrer da pesquisa, inicialmente foi detectado que a comunidade Santo Antonio dos
Pretos localizada no município de Codó‐MA possui dependência do extrativismo do babaçu,
também conhecido na região como coco babaçu, pois a maior parte dos moradores vivem da
extração e enfrentam diversas dificuldades por falta de compradores do produto quer seja a
amêndoa, o azeite e/ou carvão. A maioria das famílias utilizam na culinária local os derivados do
babaçu, sendo perceptível a relação com a alimentação destes. Algumas medidas são necessárias
para se estabelecer um extrativismo efetivamente sustentável, como por exemplo, o
reflorestamento dos babaçuais; a prática de culturas de legumes e cereais nas matas babaçuais
visando uma preservação da área; manejo sustentável onde utiliza‐se o babaçu como fonte de
energia sustentável para produção de bicombustível e bioenergia. Um aspecto negativo refere‐se
ao preço negociado com os produtos provenientes do coco babaçu e com a amêndoa, sempre
com valor abaixo de mercado.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

REFERÊNCIAS

ALBIERO, D. et al. Proposta de uma máquina para colheita mecanizada de babaçu (Orbignya
phalerata Mart.) para a agricultura familiar. Acta Amazônica. Vol. 37(3) 2007: 337 ‐ 346.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/aa/v37n3/v37n3a04. Dia de acesso: 27 out. 2014.
ARAUJO, J C. Timbiras: Uma Pérola da Ribeira do Itapecuru. São Luís: UEMA, 2006. v.1, 190p.
BELLEN, H.M.van. Indicadores de sustentablidade: uma análise comparativa. – reimpressão – Rio
de Janeiro: editora FGV, 2007.
BEZERRA, O. B. Localização de Postos de Coleta para Apoio ao Escoamento de Produtos
Extrativistas ‐ Um Estudo de Caso Aplicado ao Babaçu. Dissertação de Mestrado. Universidade
Federal de Santa Catarina. Departamento de Engenharia de Produção, 1995.
BOFF L. Sustentabilidade: o que é: o que não é. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
CAMPOS, A. Quebradeiras de coco lutam pela sobrevivência de sua atividade. 2007. Disponível
em: http://www.santoandre.sp.gov.br/biblioteca/bv/hemdig_txt/070321016.pdf. Dia de acesso:
27 maio 2014.
CAVALCANTI, C. (org.) Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. –
5 ed. – são Paulo: Cortez, recife, PE; Fundação Joaquim Nabuco, 2009.
DALBERIO, O.; DALBERIO, M. C. B.; Metodologia científica: desafios e caminhos. – São Paulo:
Paulus, 2009. – (Coleção Educação Superior)
EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Babaçu: Programa Nacional de
Pesquisa. Brasília, 1984, p. 23‐26.
FARIAS FILHO, M. S. (Org.) – O espaço geográfico da Baixada Maranhense. – Sao Luis, MA: JK
Gráfica Editora, 2012.
GARCIA, L. Meio Ambiente & Gênero . – São Paulo: Editora Senac Sao Paulo, 2012. (Série Meio
Ambiente, 16/Coordenação José de Ávila Aguiar Coimbra).
IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Populacional 2010. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel. Php?Codmun=210500. Acesso em: 19 de
dezembro de 2012.
KRONEMBERG, D. Desenvolvimento sustentável: uma abordagem prática. São Paulo: Editora
Senac São Paulo, 2011.
LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução: Lúcia
Mathilde Endlich Orth. 6.ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
MIRANDA, I. P. A. et al. Frutos de Palmeiras da Amazônia. IMPA – Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia Manaus, 2001, p. 104‐105.
NEVES, W. Antropologia ecológica: um olhar matterialista sobre as sociedades humanas. 2. Ed. –
são Paulo, Cortez, 2002. – (Coleção Questões da nossa época; v.59)
SAMPAIO, M. B. Boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável do buriti. Boas
práticas de manejo para o extrativismo. Brasília: Instituto Sociedade, População e Natureza,
2011. 80 p.
WILHELMS, C. Babaçu: Riqueza inexplorada; possibilidade para a intensificação das exportações
brasileiras através das ofertas. Traduzido por Roberto Tamara. Rio de Janeiro. CACEX, 1964.
WUNDER, S. Value determinants of plant extractivism in Brazil. Center for Development
Research, Copenhagen. 1998. Disponível em: www. ipea. gov.br. Acesso em: 10 out. 2014.
Zylbersztajn, D.; et al. Reorganização do agronegócio do babaçu no estado do Maranhão.
Relatório técnico. Grupo Pensa‐USP, São Paulo. 2000

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

A RECONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DA EEEFM. CORONEL SARMENTO, ATRAVÉS DA MEMÓRIA
J. P. Rodrigues¹, C. F. Oliveira²

¹, Graduanda do Curso de Licenciatura em Geografia / Bolsista PIBID Geografia. Campus Belém – Instituto
Federal do Pará, IFPA. E‐mail: panojarodrigues@yahoo.com.br; 2 Graduanda do Curso de Licenciatura em
Geografia / Bolsista PIBID Geografia, Campus Belém – Instituto Federal do Pará, IFPA. E‐mail:
carolinafurtadooliveira@hotmail.com.

RESUMO

Este trabalho tem o propósito de através de relatos e lembranças vividas na memória de alunos, professores e
servidores da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Coronel Sarmento, Escola com mais de 112 anos de
formação na educação, no Distrito de Icoaraci, reconstruir um espaço da Escola quase imperceptível, a memória. A
proposta é analisar a dimensão afetiva envolvida na inserção no espaço escolar por diferentes gerações de
indivíduos que fizeram sua trajetória de escolarização entre os anos que participaram como integrantes diretos
desse espaço. Levou‐se em conta nesta investigação a experiência vivida de cada individuo e como ele enxerga a
escola em sua concepção/compreensão. O assunto em questão buscará relacionar segundo a visão da geografia as
mudanças decorrentes do passar dos anos na Escola E. E F.M. Coronel Sarmento. Desta forma serão apresentados
fatos narrados e documentados, transformações que mudam o pensar e o agir de todos os envolvidos na estrutura
interna da instituição educadora.
PALAVRAS‐CHAVE: Memória, Espaço, Escola.

RECONSTRUCTION OF SPACE EEEFM. COLONEL SARMENTO THROUGH MEMORY.
ABSTRACT
This work has the purpose of using stories and
memories vivid in memory of students, teachers and
servants of the State School of Elementary and
Secondary Education Colonel Sarmento School with over
112 years of training in education, District Icoaraci
reconstruct a space School's almost imperceptible,
memory. The proposal is to analyze the affective
dimension involved in the insertion in the school by
different generations of individuals who made his career
between the years of schooling who participated as
direct members of that space. It was taken into account

in this investigation the experience of each individual
and how he sees the school in its conception /
understanding. The issue in question seek to relate
according to the vision of geography changes resulting
from passage of time in the School E. And Colonel F. M.
Sarmento. Thus will be presented and documented facts
narrated, transformations that change the thinking and
acting of all involved in the internal and external
structure of the educational institution.

KEY‐WORDS: Memory,Space,Schoo
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A RECONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DA EEEFM. CORONEL SARMENTO, ATRAVÉS DA
MEMÓRIA.
INTRODUÇÃO
Como bolsistas do Programa de Iniciação a Docência, PIBID‐IFPA, foi possível desenvolver uma
pesquisa de campo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Coronel Sarmento, com mais de
113 anos de atividades na área da educação. A pesquisa fundamentou‐se nas concepções de lugar, tempo
e espaço abordados pela geografia. A metodologia utilizada se efetivou nas pesquisas bibliográficas,
histórico da Escola e recordações entre professores, alunos, e servidores da escola, bem como entrevistas
das lembranças orais de alguns sujeitos que participaram e acompanharam as mudanças ocorridas no
espaço escolar e no ambiente em sala de aula, no decorrer dos anos. Faz‐se necessário uma analise para
tentar entender as mudanças ocorridas em termos espaciais e temporalidade.
Nesse sentido, a escola é o espaço da convivência de uma multiplicidade de significações sociais
produzidas pelos atores que direta ou indiretamente se envolvem em seu sistema, fazendo da área
educacional, segundo Gilly (2001, p. 322), “um campo privilegiado para se observar como as
representações sociais se constroem, evoluem e se transformam no interior de grupos sociais, e para
elucidar o papel dessas construções nas relações desses grupos como objeto de sua representação”.
Assim, entendemos a escola não apenas como um espaço de aprendizagem, mas também de socialização,
formação de atitudes e de representações sociais. Clarice Nunes (2003), fala que “As escolas também são
"celeiros" de memórias, espaços nos quais se tece parte da memória social. As reminiscências desse
espaço são possíveis pela estrutura das suas rotinas e sua continuidade no tempo”. Dentro das várias
discussões da Geografia, a discussão do espaço vivido tem ganhado campo e dividido o cenário das
investigações de geógrafos brasileiros. Dentro dessa temática, categorias de análises da Geografia tem
sido aplicado a esse debate como o território, o lugar, a paisagem e o próprio espaço (Souza‐Pedon,
2007).
O Artigo procurará entender como as transformações do tempo, tem sido um objeto de
lembranças, na memória daqueles que fizeram e fazem parte ainda do espaço da Escola Coronel
Sarmento, e o que este processo traz no contexto de uma escola mais coletiva. No período de
escolarização, dos diferentes sujeitos envolvido, na pesquisa, iremos registrar as lembranças mais
relevantes relacionadas a vivencia escolar, abrangendo as varias faixas etárias e seguimentos profissionais
existentes na Escola, assim construindo de certa forma parte de sua historia como Instituição de Ensino.
Assim, a geografia constrói um estudo não só no âmbito estrutural que mais domina o espaço físico,
procura explorar um espaço infinito e profundo que reconstrói e modela através da memória os caminhos
e as ações voltadas do interior para o exterior de cada individuo, com o intuito de se buscar a
reformulação de um tempo vivido que deixaram suas marcas e suas transformações em um espaço que
deixa sua assinatura no decorrer de toda uma vida, o espaço escolar em nossa memória.

EDUCAÇÃO E A MEMÓRIA ESCOLAR
O conceito de educação escolar surge para distinguí‐la do processo de educação, uma vez que
este não ocorre, necessariamente, institucionalizado. A distinção entre os termos surge da
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percepção de que a escola é espaço de transmissão de uma cultura específica, chamada de
cultura‐escolar possuindo uma arquitetura mobiliária, tempos, ritmos e práticas peculiares.
Assim, a educação escolar é um direito de suma importância na vida de todo cidadão.
Cury (2006, p. 670), comenta que “A instituição escolar, enquanto um lugar específico de
transmissão de conhecimentos e de valores, desempenha funções significativas para a vida
social. Ela faz parte da denominada socialização secundária como uma esfera pela qual, junto
com outras, a pessoa vai sendo influenciada (e influindo) por meio de grupos etários, da inserção
profissional, dos meios de comunicação, dos espaços de lazer, da participação em atividades de
caráter sociopolítico‐cultural, entre outros”. A educação escolar cumpre um papel de
desenvolvimento cultural e profissional, no decorrer da existência de uma pessoa, e é por isso,
que fixa na memória de quem a vive, os tempos vividos com os colegas de sala de aula, dos
professores que lhe educaram, das pessoas que marcaram os dias vividos dentro da instituição
de ensino.
Clarice Nunes (2003), em seu artigo “Memória e História da Educação: entre práticas e
representações” comenta: “Quando as escolas começam a organizar a sua memória em torno de
pequenos museus escolares, ou exposições, os arquivos costumam emprestar seus documentos
e apenas nessas ocasiões eles são solicitados, mas porque não trabalhar os dossiês dos
estudantes, os álbuns fotográficos, os jornais ali produzidos como material para provocar a
aprendizagem de disciplinas como a História, a Geografia?”. São variadas as formas de se buscar
as memórias escolares, porém aqui vamos nos fixar nas memórias orais e alguns documentos
adquiridos nas pesquisas de campo e nos dados da própria escola Coronel Sarmento. Uma ex‐
aluna da escola, ao ser entrevistada, relembra o processo que as mudanças de comportamentos
e pensamentos dos alunos que tinham saídos em sua época do ensino primário, ao ingressar no
ensino fundamental, tiveram:
“Tivemos que nos adaptarmos com aquele mundo novo, pois ficamos mais
independentes, tínhamos mais disciplinas para estudar, e víamos os professores
com muito respeito, pois ficávamos atentos em que diziam e procurávamos
participar de todas as atividades como jogos internos e gincanas, assim a escola
figurava como uma segunda família [...]. Quando tivemos que sair do Coronel
Sarmento, na conclusão da oitava série, foi um desligamento muito difícil, pois a
escola na época não tinha o ensino médio que tem hoje, e deixamos amigos e
professores muitos queridos para darmos prosseguimento em outra escola. [...]
se tivesse o ensino médio antes como a escola tem hoje, seria melhor pra muitos
alunos, pois víamos a escola como uma parte de nossa vida, que em pouco tempo
tivemos de deixar”. (Edinalva dos santos, ex‐aluna do ano de 1992).

A ex‐aluna recorda com certa nostalgia o tempo de escola no período fundamental, na escola
Coronel Sarmento, quando não havia até então o ensino Médio, onde teve que se afastar, assim
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como seus colegas, da escola. É a lembrança de um tempo fundamental, em um espaço que
configura uma base sólida de construção e formação de valores que se leva para toda visa, e
quando é embasada em conceitos íntegros de quem passa estas informações, quem recebe
memoriza esses conhecimentos para sempre, como afirmou a ex‐aluna da década 1980 da
Escola:
“Meu tempo de colégio, no Coronel Sarmento, posso dizer que foi uma época
muito importante na minha vida, pois havia um interesse muito grande por parte
dos professores, que nós ensinávamos, com muita dedicação e carinho, os colegas
muitos unidos e com vontade de aprender, disputávamos quem iria tirar
melhores notas até, tudo muito saudável [...] e se já tivesse o médio que tem hoje
seria maravilhoso [...], fiz questão de matricular meu filho nesta instituição, pois é
a minha melhor referencia de escola, que conheço, só lamento que hoje, depois
de tanto tempo de escola em atividade não tem uma estrutura melhor, de um
espaço mais acolhedor para alunos e funcionários da escola. Veja bem, o meu pai
chegou a estudar no Coronel Sarmento, quando ainda era um casarão, que ele
recordava que chamavam Grupo Escolar”. (Rita Cravo, ex‐aluna do ano de 1983).

ESPAÇO E MEMÓRIA
Outra relação que precisa ser considerada é aquela desenvolvida ou a ser desenvolvida
entre os espaços de memória e as escolas. Para tal, é fundamental que seja observado que escola
e espaços de memória são espaços de diferentes saberes e, portanto, precisam dialogar, não
para que um se sobreponha ao outro e sim para que sejam complementares. Elison Paim
(Cadernos do CEOM, 2010), assim, buscando encontrar uma forma de interligação entre o espaço
e a memória no olhar da geografia, (Jorn Seemann, 2003), em seu Artigo na Revista da Casa de
Geografia de Sobral, diz: “Apesar do onipresença do espaço, as ciências humanas ainda não
exploraram muito bem o potencial da Geografia nas suas pesquisas, julgando‐a superficial e
indefinida, porque o ambíguo, sujeito a diferentes interpretações. Muitas vezes o espaço é visto
como espaço externo e absoluto, e não associado ao mundo humano, como no caso dos
conceitos de cultura, sociedade ou mente.”
Neste sentido, aqui neste trabalho, não temos
a pretensão de afirmar nem muito menos dizer que a geografia como uma Ciência que busca
esclarecer e estudar as transformações humanas e espaciais, domina por completo este campo
tão explorado e ao mesmo tempo fascinante do ser humano, que é o espaço armazenado na
memória de vida de cada individuo, pois sabemos que a psicanálise, ciência que já pratica este
estudo, possui vasto material neste sentido, e ainda procura encontrar fatos e respostas dentro
deste universo humano. Assim, ficaremos de forma singela, através de depoimentos orais,
unindo esse conhecimento armazenado pelos participantes envolvidos nas recordações de seu
tempo, no espaço da escola estudada aqui, uma funcionária ao ser entrevista, coloca muito bem
suas lembranças e sonhos referentes ao lugar e ao espaço escolar.
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“ Entrei aqui em 1981, no dia 26 de maio, há 32 anos que sou do Coronel
Sarmento, trabalho só nesta escola e sou locada neste horário, e fico à tarde,
porque eu quero, fico por amor aos meus alunos [...], de uns tempo para cá, eu
achei que poderia fazer mais, a Educação, ela está ficando cada vez mais
desgastada, não pelos professores, mais sim pelos jovens de hoje que não
querem nada na sua maioria [...], antigamente quando entrei aqui, se percebia
alunos mais dedicados, que contribuía também para o professor se dedicar e
fazer mais, [...], fico nos corredores tomando conta dos alunos que estão fora de
sala de aula, enquanto o professor tá em sala, eu digo vá pra sua sala, ou vá pra
sua casa ou pra secretaria, ai eles preferem a sala, pois tanto a secretaria como a
casa os pais vão se chamados e eles não querem isso [...], porque não fazer mais
pelos alunos, já que estou aqui? Então fico desde das sete da manhã até as vezes
sete da noite [...], pois não existe mais inspetora de ponto como antigamente
quando entrei aqui, agora há orientadoras de pátio que a escola aqui não tem [...]
quando entrou o ensino médio foi muito bom a mudança, pois ficou melhor de
trabalhar, os alunos do médio são mais obedientes, o do fundamental,
principalmente os de 5º ano são mais trabalhosos pelo fato de estarem se
descobrindo entre 12 e 13 anos, ainda chegam com os hábitos de 4º ano[...], o
Projeto mais Educação, tem ajudado muito neste sentido, assim como o PIBID,
pois a professora Sandra é dedicada no sentido de organizar aulas aos sábado,
para os alunos que vão fazer o ENEM, o Coronel foi a Escola que mais aprovou nas
faculdades, aqui em Icoaraci esse ano[...], eu tenho um sonho, junto com o
Diretor e a Vice‐diretora, de sair daqui e deixar a escola arrumada com quadra
coberta e salas mais dignas para alunos e professores, pois são muito quentes, e
os alunos e professores principalmente do turno da tarde saem daqui com dor de
cabeça e não conseguem ter uma aula de qualidade*...+”. (Ilnete Guilhon,
administrativa há 32 anos na escola).

Nas lembranças da funcionária, traz as recordações de um espaço vivido no passado
dentro da instituição, que hoje se encontra totalmente remodelado, seja pelo fato que a mesma
citou, a “Educação” encontra‐se desgastada no seu olhar, mais por parte da falta de interesse dos
alunos que no passado eram mais dedicados, o que levava os professores uma melhor condição
de se fazer entender e respeitar do que hoje.
Um aluno do terceiro ano, filho de uma ex‐aluna da escola, ao ser entrevistado, fala de sua
experiência e lembranças dos espaços estudados e vividos e como foi essa mudança, tanto de
turno, como de comportamento e educação:
“Estou aqui no Coronel, desde dos meus onze anos, hoje tenho 18 anos, comecei
aqui no horário da tarde no 6º ano, e aquela época à tarde convivi com muitas
coisas aqui no Coronel, eu tive contato com muitas pessoas, foi no momento que
eu comecei a tomar as decisões do que era certo ou errado, à tarde diferente da
manhã onde agora eu estou, acontece muito aquilo... que vai te oferecer
amizades erradas, até se você quiser, tem quem te ofereça drogas, é um
ambiente diferente da manhã, é mais pesado, os professores eram um pouco
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diferentes no pensamento, como os de hoje, ou seja , não tinham o mesmo
interesse que hoje eles tem conosco, a organização da tarde era diferente
também naquela época a estrutura também era diferente na organização de
segurança, podia entrar quem quisesse[...], a sexta serie aqui a tarde naquela
época, foi a pior fase que vivi no Coronel, se eu tivesse continuado naquele
horário talvez não teria chegado onde estou hoje, concluindo o ensino médio.[...]
até os professores da manhã parecem serem mais interessados, pelo fato que
estão mais descansados eu vejo assim,[...]. É o primeiro colégio de Icoaraci, é o
mais antigo, o mais conhecido e o mais procurado, só dependente na estrutura,
comparado as outras escolas, tem uma estrutura fraca, hoje a escola procura
através dos projetos fazer alguma coisa que ocupem os alunos a fazer alguma
coisa e não ficarem ociosos..., uma escola que já teve a melhor banda da região,
centenária, eu acho que poderia ter uma melhor estrutura e conforto para os
alunos e professores, um espaço que podia ser melhor aproveitado...(Fagner
Cravo, aluno do 3º ano de 2013).

A ESCOLA CORONEL SARMENTO
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Coronel Sarmento, foi fundada em 13 de maio
de 1901, com a nomeação de “Grupo Escolar Coronel Sarmento” e está localizada na Avenida
Manoel Barata, n° 580, no bairro do Cruzeiro, no Distrito de Icoaraci, Belém, Pará. De acordo com
os dados da própria Escola, soubemos em campo, que o local onde está localizada, a princípio,
havia uma bela vivenda, uma das construídas por famílias nobres para abrigá‐las no período das
férias. Este prédio abrigou a família Coronel Sarmento. Contudo, no governo do presidente
Campos Sales1 e do governador Dr. José Paes de Carvalho2, o prédio passou a fazer parte do
acervo do Estado. Após algum tempo, sem ser utilizado, o governador resolveu escolhe‐lo para
abrigar a primeira escola formal da Vila Pinheiro, nome pelo qual na época era chamada a
pequena Vila, hoje Distrito de Icoaraci, localizado a 13 km da Capital do Estado do Pará, Belém.
A escola funcionou, inicialmente, da 1° a 5° séries primárias, até 1971. No ano seguinte,
o chalé foi derrubado e construíram um prédio com quatro blocos, conhecida a partir daí como:
Escola Estadual de 1° Grau “Coronel Sarmento”. Em 1999, a escola passou a se chamar “Escola
Estadual de Ensino Fundamental Coronel Sarmento”. A partir de então assumiu a direção a
professora Maria de Nazaré Barbosa Lima3, que permaneceu nos próximos oito anos seguintes,
em 2002 foi implantado o ensino médio supletivo. No ano de 2006 a unidade passou a funcionar
com o ensino médio regular. Atualmente, a unidade de ensino é denominada de Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio “Coronel Sarmento”. E a direção da Escola conta o Professor
Paulo Sergio Torres Vasconcelos4. E é sobre esse momento que iremos tentar aqui neste artigo
1

Presidente Republicano Campos Salles 15‐11‐1988 a 15‐11‐1902.

2

Governador do Pará, Belle Époque, 1897 a 1901

3

A Diretora permaneceu na Instituição até o ano de 2007

4

Diretor da Escola desde do ano de 2008.
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fazer a comparação do ontem e do hoje, em relação as diferenças adquiridas no ambiente da
Escola Coronel Sarmento, assim como, a educação modificada de uma geração a outra na
memoria dos aqui já citados que viveram e ainda vivem essas transformações.
No olhar de um Professor de Geografia, o espaço geográfico em torno do ambiente da
Escola Coronel Sarmento, não só contribui para uma localização privilegiada, mas também como
atração de uma comunidade estudantil mais refinada e com certos conhecimentos adquiridos,
fazendo com que a Escola tenha no decorrer de seu processo educacional um desenvolvimento
melhor aceito por esta comunidade escolar.
“Já tenho um pouco de tempo no Coronel Sarmento, aproximadamente uns sete
anos na instituição, é um colégio que, do ponto de vista geográfico é privilegiado,
porque dentro da realidade, nós estamos no Centro de Icoaraci, que praticamente
é um local que chama a atenção pela população, pelos empreendimentos que
tem recebido nos últimos anos, uma parte de Belém que caracteriza como sub‐
centro, no caso aqui, essa posição privilegiada, foi adquirida na realidade a partir
da construção deste espaço, que nós temos aqui, e com o entorno, a clientela que
o Coronel vai atender. [...] na realidade Icoaraci, tem esse atrativo, esse vetor de
atração de pessoas pra visitar essa orla, e o Colégio acaba se aproveitando
também desse entorno, pra gente poder definir como Centro, historicamente, o
que ficou no Colégio, pela essa rugosidade, essa memória do passado, na
paisagem dele, já que a paisagem é esse acumulo de momentos, diferentes dos
que ficam registrados, é que o Colégio já teve uma estrutura até melhor no caso
uma estrutura de dois andares [...], agora a forma com que esse objeto se dá o
processo de organização, sistêmica dele, ela é uma relação de um Colégio
tradicional, assim como uma relação de poder, você percebe que o Colégio tem
uma única saída, tem vários pavilhões e toda saída, ela tem que passar pela
frente, da coordenação, do administrativo [...], o Colégio Coronel ele tem um
diferencial em relação aos demais, que é a questão do cidadão fazer carreira, nós
temos alguns professores que estão se aposentando e eles carregam na maleta
uma grande bagagem [...], em termo de Educação, o Coronel Sarmento, hoje você
definir o que é um bom Colégio, mas ele tem uma característica que é fazer
projetos sociais, você tem o Natal Solidário, tem compromisso com o vestibular,
tem projetos como o PIBID [...], coisa que não se vê quase nos outros colégios, o
que faz o Coronel, e os professores duram muitos anos, você tem professor acima
de dez a quinze anos na instituição [...], em termos geográficos, é um aluno que
se percebe um certo refino, já um conhecimento trazido ali e bem definido uma
filosofia que na realidade o Colégio quer formar a questão dos seres humanos
[...], e o colégio somos nós, agente não pode analisar apenas pela estrutura, pela
deficiência, e sim pelo calor humano[...], pela construção dessa consciência de
lutar por cidadania e melhorias, e hoje que ele completa 112 anos, passar a olhar
pelos muitos que aqui já passaram e que já estão formados, e já passaram dentro
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dessa história que representa gerações dentro de gerações, que de uma certa
forma deixaram uma contribuição nessa memória, memória histórica‐geográfica,
uma memória simbólica também representada, uma memória também no
sentido que tem sido construído esse espírito de solidariedade pelo Colégio,
agente não percebe assim, do ponto de vista uma hierarquia, mas que,
coordenação, professores e alunos que na verdade se interagem e facilita a
relação dos ensinos e aprendizagens, coisas que eu acredito que deve ser
bastante valorizado, porque é público, e se é público é da sociedade, a sociedade
é claro, que o Coronel atende, precisa ser construído uma quadra coberta, um
estacionamento, ser feita uma reforma na realidade na estrutura das salas, pra dá
uma climatização, mais isso faz parte dessa luta, dessa relação pra buscar
melhoria pra cá, acho que precisa entender o entorno que ele representa, dentro
do entorno dessa realidade que ele está localizado” (Cléber Nascimento,
Professor de Geografia).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Artigo que por ora se conclui, tem por finalidade agregar de uma forma simples e ao
mesmo tempo compacta, o fortalecimento de um espaço concreto na vida de todos os
relacionados direta e indiretamente, no ambiente da Escola Coronel Sarmento, procurou se
envolver de forma mais clara possível, a visão do espaço interior nas recordações de cada
entrevistado, chegando a reflexão da importância que o ambiente e formação escolar trouxe na
vida de cada envolvido.
Cada período trazido na memória dos entrevistados foi uma pedra delapidada no molde
da transformação ocorrida no passar do tempo vivido pela Escola, aqui a Geografia vem acentuar
sua marca de Disciplina voltada para a transformação trazida pelo referido tempo na paisagem e
na estrutura vivenciada nesta mudança ocorrida. Em um espaço vivido por gerações e gerações,
tem sempre os que defendem o modelo do ontem, em vez do de hoje, aqui vamos pensar que os
112 anos da Escola Coronel Sarmento, é uma mistura de pensamentos e recordações vividas na
memoria dos momentos felizes de alguns e frustrados de outros. A memória geográfica que
domina a lembrança de uma transformação espacial e temporal de uma Instituição Educadora
Centenária.
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RESUMO

Este artigo trata do fenômeno da violência contra a mulher, com um enfoque da geografia, que é tão complexo e que
atravessa os tempos e se apresenta numa sociedade dita tantas vezes como “pós‐moderna”, mas que não evolui
dentro de seu próprio conceito, este trabalho vai relacionar alguns autores e conceitos sobre esse tema e pretende
discutir com estes autores e publicações de como se desenvolve este fenômeno sobre quais condições e se é possível
fazer um espacialização dentro do Brasil, se este fato divide o país em regiões com mais ou menos incidências de
casos deste tipo de crime, tão específico e historicamente estabelecido, dando ênfase ao estado de Pernambuco que
será o nosso foco de discussão.

PALAVRAS CHAVE: Violência, espacialização, crime.

VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE REGIONALIZATION OF THE PROBLEM THE STATE OF
PERNAMBUCO AND BRAZIL
This article explores the phenomenon of violence against women that is so complex and that crosses time and
presents a society dictates as many times as "postmodern," but that does not evolve within its own concept, this
paper will relate some authors and concepts on this topic and discusses with these authors and publications as it
develops this phenomenon about which conditions and whether it is possible to make a spatialization within Brazil, if
this fact divides the country into regions with more or less incidences of such cases crime, as specific and historically
established, emphasizing the state of Pernambuco, which will be the focus of our discussion.

KEYWORDS: Violence, spatialization, crime.

1

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: A REGIONALIZAÇÃO DO PROBLEMA NO BRASIL
INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher é um problema da sociedade que vem se agravando dentro do
Brasil e que no estado de Pernambuco não é diferente, todos os dias é possível verificar nos meios
de comunicação que ocorrem esses crimes, além de ocasionalmente podemos perceber este fato
próximo de nós, com parentes, amigos, vizinhos, mas o fato é de que é bastante visível o quanto
as ocorrências do crime têm ao longo dos tempos tomado uma posição expressiva em nossa
sociedade e como tema, de conotação expressiva, vários autores vêm fazendo reflexões acerca do
assunto e mostrado as suas preocupações em torno dos possíveis condicionantes que circundam
um problema tão complexo e tão próximo das vítimas, já que segundo estudos da Secretaria de
Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República (SPM‐RP) setenta por cento dos
casos de violências contra mulheres ocorrem por seus parceiros, em seus domicílios. Este trabalho
apesar de trazer alguns autores da Sociologia, o que é de grande relevância, não pretende tratar o
problema a partir do perfil da vítima ou de seu agressor, mas traz uma análise do espaço que
compõe essa problemática e vai discutir de que forma o lugar é condicionante para a produção do
fato.
No âmbito nacional este tema vem sendo tratado principalmente a partir da década de 80
com o processo de redemocratização do país e também com o movimento feminista. A discussão
tem o intuito, nesse momento, de declarar a sociedade que a prática é um crime e de também
tornar público esse crime.
E alguns autores, principalmente das Ciências Sociais, trataram desse fenômeno social
tanto pela perspectiva do crime como também pelo perfil e posição da vítima em relação a
violência, uma das suas principais conquistas foram as delegacias das mulheres, instrumento
importante no momento no combate a violência contra a mulher e que hoje pelo avanço das
discussões, com as políticas públicas e com A Lei Maria da Penha tem conseguido avançar de
modo importante no combate a este delito, e como nesse período a delegacia ainda era o único
instrumento público utilizado contra esse crime, o objeto utilizado era as denúncias feitas na
delegacia, e tomando como base as declarações das mesmas, observando quais eram os crimes
mais denunciados, quem eram essas vítimas e seus agressores.
Compartilhando com as referencias teóricas esses trabalhos tentaram compreender o
fenômeno social da violência contra a mulher e entender a posição das vítimas em relação aos
seus agressores, vários trabalhos surgem nesse momento e como base conceitual alguns autores
serviram de aporte e sobre essa literatura é possível perceber três correntes mais relevantes e que
vão ser discutidas aqui, a primeira apresentada por Marilena Chauí apud Santos e Izumino, o da
ideologia de Dominação masculina, ela define violência como expressão de dominação da mulher
pelo homem, a autora entende que a mulher não é sujeito autônomo, dona de suas vontades e
co‐participadora na relação homem/mulher, ela é vítima do homem e em alguns casos até
cúmplice, por falta de autonomia e poder de ação, a segunda corrente traz uma análise feminista
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histórico marxista do Patriarcado, onde Safioti apud Santos e Izumino, pensa a mulher como
sujeito, mas que é vítima do modo capitalista que estabelece por questões convenientes que a
figura do homem está hierarquicamente superior a mulher e nessa posição a mulher não escolhe
ser vítima ou cúmplice, mas apenas é relegada ao papel de mera receptora as ações do homem,
sem deixar de ser autônoma ou sujeito, mas que não consegue se inserir na relação como
participante por questões impostas pelo modelo historicamente estabelecido e destinado a ela, e
essa posição de passividade é tanto na relação homem/ mulher, quanto na relação da mulher com
a sociedade, inclusive com as próprias mulheres, a terceira corrente tratada por Azevedo apud
Santos e Izumino, incorporam a definição de violência de Chauí, mas não as entende como
cúmplices, mas também percebem a violência do ponto de vista físico como Saffioti, feminista‐
marxista sobre o patriarcado, Azevedo defende que a mulher não é cúmplice.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho vai fazer uma relação das discussões trazidas por aquelas autoras, mas
contemporizando‐as com dados estatísticos da violência, mapas atuais do crime que espacializam
de alguma forma esse fenômeno e discuti‐los dentro das três visões das autoras, não de forma a
esgotar e solucionar esse fenômeno histórico social, mas para trazer uma perspectiva atual dos
dados e de relacioná‐los com as conceituações para uma explanação envolta por prática e teorias
e verificando as suas nuances, enfatizando a importância da discussão tanto na melhor
compreensão do fato quanto na sua distribuição pelo território, discutindo as relações do lugar
com a ocorrência do fato, se existem regiões mais predispostas ao crime de violência contra a
mulher ou se o inverso acontece, quando a violência separa ou cria regiões que se assemelham na
ocorrência do crime.
Sobre esse aspecto é relevante dizer que anualmente é publicado O Mapa da Violência
Nacional pelo Instituto Sangari que estuda e quantifica os números por regiões, estados, capitais.
No ano de 2012 foi publicado O Mapa da Violência Contra a Mulher, no Caderno complementar,
onde é possível fazer uma análise temporal de homicídios de mulheres, e segundo esta
publicação, separado para tratar apenas dos números de homicídios contra mulheres, assim
entendido por eles, publicação de questão relevante e por haver poucos dados que tratam da
mesma.
“Nos 30 anos decorridos a partir de 1980 foram assassinadas no país perto
de 91 mil mulheres, 43,5 mil só na última década. O número de mortes
nesses 30 anos passou de 1.353 para 4.297, o que representa um aumento
de 217,6% – mais que triplicando – nos quantitativos de mulheres vítimas
de assassinato”.
Segundo essa publicação o aumento de vítimas de homicídios, no país, é expressivo e que,
assim como nos anos 80 tantos os cientistas nas mais variadas áreas se preocuparam em entender
esse fenômeno, é possível hoje perceber a evolução da discussão sobre o crime contra a mulher,
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em debates, em variadas publicações, se inserindo nas discussões ainda mais ciências. E o poder
público percebendo os impactos desse crime na vida social e na própria gestão pública, se
revertendo também em grande ônus para o estado quando as vítimas chegam à saúde pública e
por seu número expressivo é uma grande porção dos investimentos que os atendimentos
demandam. Nesse contexto o crescimento e a variação quantitativa do crime podem ser
verificados através da tabela 1, abaixo, divulgada pelo Mapa da Violência 2012.

Tabela 1 ‐ Números e Taxas de homicídios femininos (em 100 mil mulheres). Brasil. 1980/2010.
Ano
Ns
Taxas
Ano
1980
1.353
2,3
1997
1981
1.487
2,4
1998
1982
1.497
2,4
1999
1983
1.700
2,7
2000
1984
1.736
2,7
2001
1985
1.766
2,7
2002
1986
1.799
2,7
2003
1987
1.935
2,8
2004
1988
2.025
2,9
2005
1989
2.344
3,3
2006
1990
2.585
3,5
2007
1991
2.727
3,7
2008
1992
2.399
3,2
2009
1993
2.622
3,4
2010*
1994
2.838
3,6
1980/2010*
1995
3.325
4,2
2000/2010*
1996
3.682
4,6
Δ% 1980/2010*
Fonte ‐ Mapa da Violência 2012, adaptado por Viviane Santos.

Ns

Taxas
3.587
3.503
3.536
3.743
3.851
3.867
3.937
3.830
3.884
4.022
3.772
4.023
4.260
4.297
91.932
43.486
217,6

4,4
4,3
4,3
4,3
4,4
4,4
4,4
4,2
4,2
4,2
3,9
4,2
4,4
4,4

No Brasil o número de mulheres assassinadas é expressivo e o que se constata é que a
distribuição é bem interessante, pois diferentemente das divisões sócio econômicas e que
pudessem nos levar a uma visão antecipada, e onde diríamos que regiões menos desenvolvidas
seriam mais acometidas pelo fato e que as bem desenvolvidas e próximas dos centros industriais,
financeiros e políticos do país esse número cairia. Mas no mapa da violência divulgado em 2012, o
Piauí é o 27º colocado em número de homicídios por cada 100 mil mulheres, ficando atrás de
estados como Espírito Santo, Bahia Distrito Federal, este último com um IDH – 2012 de 0,824 que
lhe deixa na 1ª posição no Brasil, onde o Piauí ocupa a 24ª posição com o IDH de 0,646, sendo
dessa forma inversamente proporcional a posição positiva no IDH e números de homicídios de
mulheres no Distrito Federal e Piauí, já Pernambuco ocupa a 19ª posição neste “ranking” do IDH,
mas que no número de homicídios contra mulheres, ocupa no Mapa de Violência Contra a Mulher
a 10ª posição com 249 homicídios a cada 100 mil mulheres e que está atrás dos estados do
Espírito Santo em 1º lugar com 171 e do Distrito Federal em 7ª posição com 78 homicídios
femininos, o que explica esse número absoluto mais alto de homicídios é o fato de ter sido
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considerado neste estudo feito pelo Instituto Sangari é a relação de homicídios por cada 100 mil
mulheres e as taxas exemplificam isso melhor, na tabela abaixo percebemos o que foi discutido e
as relações entre números absolutos de homicídios por cada 100 mil mulheres.

Tabela 2. Taxas de homicídios femininos (em 100 mil mulheres) por UF. Brasil.
UF
Espírito Santo
Alagoas
Paraná
Paraíba
Mato Grosso do Sul
Pará
Distrito Federal
Bahia
Mato Grosso
Pernambuco
Tocantins
Goiás
Roraima
Rondônia
Amapá
Acre
Sergipe
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Rio Grande do Norte
Ceará
Amazonas
Santa Catarina
Maranhão
Rio de Janeiro
São Paulo
Piauí

Nº
171
134
338
117
74
225
78
399
81
249
35
157
11
37
16
17
45
226
393
62
165
65
112
114
662
273
41

Taxa
9,4
8,3
6,3
6,0
6,0
6,0
5,8
5,6
5,5
5,4
5,1
5,1
5,0
4,8
4,8
4,7
4,2
4,1
3,9
3,8
3,7
3,7
3,6
3,4
3,2
3,1
2,6

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º

Fonte: Mapa da Violência 2012, adaptado por Viviane Santos.
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Nesse contexto da tabela acima percebemos que ainda em números absolutos, o estado do
Piauí continua atrás do Distrito Federal, aquele com 41 homicídios, este com 78. Pernambuco com
249 está atrás do Paraná com 338 homicídios, onde o Paraná tem um IDH de 0,749 ocupando a 5ª
posição, e Pernambuco está em 19ª posição com um IDH de 0,673, o que nos faz refletir sobre
como os estados se diferem das regiões em que estão inseridos, como nesse caso o Paraná,
situado geograficamente na região Sul do país, com índices de desenvolvimento humano,
qualidade de vida e patamares educacionais tão positivos em relação, por exemplo, a Região
Norte, mas que se aproximam tanto dos índices de violência chegando a ultrapassar como no
mapa acima estados com condições de vida menos favoráveis.
Tomando como objeto de análise os dois estados anteriormente citados, Pernambuco e o
Paraná, o primeiro na situado região Nordeste do país, com um IDH inferior ao segundo, como já
foi citado, também segundo O Ranking IDHM das nações Unidas da Federação 2010, publicado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), estes dois estados estão
afastados também pelo desenvolvimento na educação que Pernambuco e Paraná ocupam
respectivamente 19º e 5º, onde permanecem com essa posição no quesito renda e longevidade, e
como discutir taxas diferenciadas dentro do seu próprio conceito de desenvolvimento.
Discutindo esse fenômeno com o suporte da geografia, entendendo que o fato não é só
social, mas também espacial, e diferentemente do que se propôs Chauí, apesar de necessitar de
sua contribuição, os números de homicídios de mulheres no Brasil nos mostram a complexidade
do tema e que não pode apenas ser explicado do ponto de vista social, mas que existem
diferenciações dentro do país, que não são resumidas às condições físicas, que contribuem para a
ocorrência do fato tratado nesse artigo. Na contribuição de Marilena Chauí o perfil social é
sobressaltado, o perfil dos sujeitos envolvidos no crime é investigado e de como eles se
comportam, mas é a discussão de Azevedo que mais se aproxima da proposta desse trabalho, pois
ela já introduz nas discussões outros processos envolvidos na incidência do crime, como o
capitalismo, o patriarcado, estruturas históricas, mas sobretudo reflexo dos espaços, lugares,
regiões; de um sistema composto por sujeitos e processos espaciais. Se Chauí fala da dominação
masculina e da cumplicidade feminina em relação a esta imposição, Azevedo introduz o poder
exercido pelo capitalismo personificado num grupo, masculino, que exerce não só sobre a mulher
seus ímpetos mas também sobre o espaço que ele vai atuar.

Diminuindo a escala e aproximando o problema dos centros urbanos no Brasil a tabela
abaixo traz as capitais e seus dados, mas se os números eram altos nos estados, nas capitais esse
número é ainda maior, onde a taxa média dos estados em 2010 foi de 4,4, nas capitais passa para
5,1.
Tabela 3. Taxas de homicídios femininos (em 100 mil mulheres) por Capital. Brasil.
UF

Nº

Taxa

Pos.

6

Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Capitais

13
11
48
8
35
13
2
34
15
68
20
48
63
59
18
95
77
20
110
153
95
7
50
22
10
46
78
1.218

12,4
11,9
11,5
10,4
7,6
6,8
6,7
6,6
6,4
6,4
6,3
6,2
6,1
5,9
5,8
5,6
5,4
5,2
5,2
4,8
4,7
3,5
3,5
3,3
3,2
2,6
1,7
5,1

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º

Fonte: Mapa da Violência 2012, adaptado por Viviane Santos.

As capitais além de demonstrarem um aumento dos números de homicídios contra as
mulheres por cada 100 mil mulheres, pela tabela é possível também dizer que embora os estados
se distanciem em números e em características, as capitais se aproximam numa relação de
proximidade com os centros urbanos, com o fluxo de pessoas, comercio, indústria, maior polo de
atratividade, maior quantidade de opções de lazer, acesso e difusão mais fácil de álcool e drogas e
tantas outras variáveis que decorrem do fato de proximidade com as capitais, que elas criam uma
rede entre regiões desconexas, mas que apresentam neste caso em relação, por exemplo, a
capital João Pessoa em número efetivo se iguala com Manaus e ainda as Capitais Teresina,
Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife mantém numa média de 6,4 aproximadamente as suas
taxas, como esse fato ocorre em maior quantidade em média nas capitais e que algumas capitais
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se aproximam tanto, explicações como capital regional, centro de importância e relevância,
relação de interdependência, fluxo mais fácil de pessoas e negócios, são alguns dos pontos que
podem ser levados em consideração, mas o fato é que todos esse fatores podem ajudar na
compreensão do fenômeno social que está sendo discutido, incluindo‐se porém fatores de igual
relevância como os fatores culturais, e sem deixar de pensar que os lugares ainda que
participantes de rede, em conexão, eles não são homogêneos, eles precisam ser analisados dentro
de suas especificidades.

RESULTASO DE E DISCUSSÃO
Dentro do panorama exposto pelo estudo do Instituto Sangari percebe‐se o quanto a
violência contra a mulher evoluiu, neste estudo só constam os números de homicídios, até o ano
de 1996 o crescimento é efetivo, a parti daí o crescimento fica estabilizado em média 4,5
homicídio por 100 mil mulheres, é possível verificar também que houve uma redução nas taxas
referentes aos homicídios praticados contra a mulher no ano de 2007, ano de efetivação da Lei
Maria da Penha, importante instrumento na garantia da punição e da maior seriedade dada ao
crime, mas que voltaram a crescer. Neste estudo é possível ainda observar aspectos importantes
sobre como o crime se dispões no espaço, que são números por região, estado, municípios, por
proximidade do domicilio e trazendo para o objetivo deste trabalho, que é espacializar esses
acontecimentos dentro do estado de Pernambuco e se necessário relacioná‐lo com outras regiões
e até dentro do território nacional com o intuito de dimensioná‐lo para melhor entendimento do
fato.
Segundo Costa e Madeira (2012, p.05), “O problema não é apenas das mulheres, mas de
toda a sociedade que precisa se apropriar dessa discussão e inteirá‐la na luta contra as
desigualdades, sejam de etnia, raça, classe e orientação sexual”. As autoras aproximam a
sociedade da violência de gênero como algo que precisa ser percebido e tratado por não ser das
mulheres, mas de uma sociedade doente e trazem para esse debate outras minorias vulneráveis e
excluídas do ponto de vista de igualdade de direitos e de que se a violência for vista como um
problema de todos, da sociedade que os vivencia, podemos discuti‐los e pensá‐los como não das
mulheres, ou dos negros ou dos economicamente desfavorecidos, mas se existem tantas questões
que precisam ser repensadas, que atingem de forma tão global, então sejamos todos donos do
problema, a violência.
Quais fenômenos socioespaciais se distribuem diferencialmente, contrariando alguns
condicionantes como o da renda, a educação, condicionantes estes que poderiam ser para pessoas
menos favorecidas economicamente ou foi uma fraca desculpa, mas que aceitável numa discussão
menos aprofundada paralisada nas ouvidas das delegacias em meados dos anos 80 e que pelo
exposto e por sua complexidade precisa ser amplamente questionado e revisado para um melhor
entendimento.
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E pensar a violência contra a mulher como um fenômeno que acontece num determinado
tempo/ espaço não está a distanciando de outros problemas sociais, como foi perfeitamente
expressado acima por Costa e Madeira, que esses problemas assim como o da violência precisam
ser apropriados por parte da sociedade não só para que se lute contra eles, mas que possam ser
amplamente discutidos e que não se permita haver segregações, não as de imposições, mas as de
guetos onde tanto a sociedade quanto o estado permita que ali se estabeleça um ambiente
violento e de condicionantes propícios a este fato socioespacial.

CONCLUSÃO
O crime de violência contra a mulher vem atravessando os tempos e permanecendo nas
mais diversas culturas, e sendo alvo de grandes questionamentos e discussões nas mais diversas
instâncias da sociedade, é um fenômeno complexo e que esse trabalho não pretendeu fazer
conclusões, nem estagnar as discussões, se propôs a expor dados e pensamentos que tragam fatos
relevantes para essa não exaustiva discussão, políticas públicas foram e vem sendo tomadas, ainda
que, como já vimos no ano de efetivação da Lei Maria da Penha a taxa de homicídios diminuiu,
mas logo voltou a crescer, logo não foi, em si só, efetiva, mas que precisa de outras medidas por
parte do poder público assim como também de órgãos não governamentais e de toda a sociedade
engajada, para que juntos se apropriem do problema e se façam fortes e não aceitem como forma
de cultura, de política do capital ou de qualquer outra forma que se deixe de forma tão expressiva
e crescente que um problema como esse avancem mais. Que o Crime de violência contra a mulher
seja discutido, ainda que por sua relevância e urgência, junto com outros atos violentos se assim
contra outras minorias, se assim for preciso para unificar a sociedade num problema global, mas
que se apresenta com várias faces dentro das localidades. A constituição prevê no seu Art. 5º o
Princípio da igualdade apud Santos, onde os iguais sejam tratados de forma igual e os diferentes
de forma diferente, e nesse contexto não afasta ou faz distinções entre as pessoas, mas entende
que existem grupos, como os negros, os homossexuais, os idosos, as crianças e também pode ser
inserido neste contexto as mulheres, mas que todos esses grupos integram a sociedade e ora
fazendo parte desse ou daquele grupo é preciso entender que fazemos parte do todo e é esse
todo que precisa ser pensado, rediscutido e defendido, como parte de cada um.
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RESUMO
O Manejo correto do solo e da água para agricultura é
de suma importância para o bom resultado das
plantações, em especial na Região Semiárida, uma vez
que essa região apresenta dificuldades por conta da
escassez de chuvas e formações de solos ricos em
nutrientes, propício à agricultura. Mesmo diante das
dificuldades que o clima apresenta, é possível proteger o
solo com cobertura vegetal e estabilização das raízes,

como também, plantar e colher com qualidade, mesmo
com escassez de chuvas, desde que adote as práticas
corretas de manejo e conservação tanto do solo como
da água, adaptadas ao clima semiárido e valorizando a
agricultura com plantas nativas da região.
Palavras‐chave: semiárido, adaptação.

Management and Conservation of Soil and Water for Agriculture in the semiarid region
ABSTRACT
The correct management of soil and water for
agriculture is critical to the successful outcome of
plantations, especially in semiarid region, since this
region presents difficulties due to the lack of rain and
the formation of soils rich in nutrients, suitable for
agriculture. Even before the difficulties that the climate
has, you can protect the soil with vegetation and

stabilization of the roots, but also plant and harvest
quality, even with poor rainfall, since the right to adopt
management practices and conservation of both soil as
water, adapted to semiarid climate and valuing
agriculture with native plants of the region.
Keywords: semiarid, adaptation.
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Manejo e Conservação do Solo e da Água para a Agricultura na Região Semiárida
INTRODUÇÃO
O solo e a água são definidos em alguns livros de geografia como “Recurso Natural Renovável”,
porém, Recurso Natural, são todos os bens disponíveis fornecidos pela natureza de forma
gratuita, como por exemplo, tem‐se o ar, a vegetação, o sol (como fonte de luz e calor), os
minerais, a água e o solo (GUERRA, 1980). Ainda segundo Guerra, (1980), Recursos Naturais
Renováveis, são aqueles que uma vez utilizados pelo homem, são susceptíveis de regeneração
espontânea ou através de práticas conservacionistas. Como exemplo tem‐se o ar, a vegetação, as
águas, os solo, etc. Ou seja, alguns recursos naturais dependem de práticas conservacionistas
para se regenerar, não é totalmente espontâneo. Antigamente, o solo e a água eram vistos como
recursos naturais inesgotáveis, porém, esta ideia já foi revista e está sendo combatida. Apesar de
estarem presentes em todas as regiões do planeta, o acesso à esses recursos são limitados, e a
forma como eles estão disponíveis na natureza são mal cultivados e preservados pelos homens.
O solo e a água são os dois recursos naturais mais importantes dentre todos os componentes do
meio físico que precisam de manejo e conservação, não somente na região semiárida do Brasil,
mas no mundo inteiro. A água, porque é a fonte da vida, o solo, porque é ele quem dá o suporte
para todo o ecossistema acima dele, ele é o principal fator de produção de alimentos do mundo
na medida em que transforma os nutrientes para os vegetais. A agricultura é uma só no mundo
inteiro, pois é uma prática de produção de alimentos indispensável a toda população, o que
modifica são as técnicas empregadas em função dos diferentes tipos de solos que variam em
função dos diferentes tipos de clima. Portanto, o objetivo deste estudo foi identificar se os
agricultores da região semiárida, utilizam as práticas corretas de manejo e conservação do solo e
da água para a agricultura, levando em consideração as condições que o clima apresenta,
tomando como base, o cultivo empregado no sítio Santo Antônio II na cidade de Afogados da
Ingazeira‐PE e o cultivo empregado na Comunidade Agrovila Nova Esperança na cidade de
Ouricuri‐PE. Outro aspecto do clima semiárido são as erosões provocadas em função da ação do
clima, por conta das exposições das terras no período da seca, deixando o solo seco e pedregoso
e no período das chuvas fortes e rápidas, devido ao impacto que a água atinge o solo desprendo
suas partículas e arrastando‐as vertentes abaixo, diante deste problema, esta pesquisa também
teve o objetivo de mostrar que é possível mudar a paisagem das áreas degradadas para áreas
protegidas e estabilizadas, através de práticas conservacionistas, investindo em agriculturas e
reflorestamentos com plantas nativas da região, protegendo o solo e evitando a erosão.
1. ‐ MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa tem como metodologia fenomenológica, do ponto de vista de abordagem
qualitativa, descritiva, explicativa e bibliográfica, foi realizada com base nas observações do
cultivo do Sítio Santo Antônio II na zona rural em Afogados da Ingazeira PE‐Km 423, com
coordenadas geográficas de 38º25'43" de longitude Oeste e 8º00’06”, e localidades
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circunvizinhas, como também através das observações feitas durante as visitas técnicas
promovidas pelo Curso da Especialização em Educação, Conservação e Manejo dos Recursos
Naturais do Semiárido Brasileiro, através da disciplina de Convivência com o Semiárido, nos
seguintes locais: Comunidade Agrovila Nova Esperança, Ouricuri‐PE, coordenadas geográficas de
07°52’57” de latitude sul e 40°04’54” de longitude oeste; Embrapa Semiárido e no Distrito de
Irrigação Nilo Coelho (DINC) em Petrolina‐PE, com coordenadas geográficas de latitude 09º23'55"
sul e a uma longitude 40º30'03" oeste.
Esta pesquisa também é caracterizada fenomenológica, porque, segundo (Trivinos, 1992
& Gil, 1999), a ciência não é fruto de um roteiro totalmente previsível e não há apenas uma
maneira de raciocínio capaz de dar conta do complexo mundo das investigações científicas. Ainda
de acordo Husserl (2009), a realidade não é única; ela é construída socialmente. Esta pesquisa é
caracterizada qualitativa, descritiva e explicativa, porque o ambiental natural é a fonte direta
para coleta de dados, sendo os fenômenos analisados e interpretados indutivamente, atribuindo
os seus significados, descrevendo‐os e explicando as ocorrências dos fenômenos de acordo com a
realidade e a razão.
2. ‐ LIÇÃO DA NATUREZA
A natureza está sempre nos ensinando algo, e duas delas são: equilíbrio e biodiversidade.
2.1 ‐ EQUILÍBRIO
Segundo o autor Antoine Laurent de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma.
A natureza está sempre nos ensinando algo e uma de suas lições é o exemplo do
equilíbrio. Na natureza não existe nada a mais, nada a menos, tudo que existe é necessário. Tudo
funciona em forma de ciclos, voltando para onde começou, como por exemplo, a luz do sol
reflete seu calor em direção à terra, a água evapora e se transforma em nuvens, quando se torna
densa retorna à terra novamente pela lei da gravidade. As plantas absorvem a água da terra, e
com a ajuda da luz do sol provoca a fotossíntese que por sua vez produz o oxigênio. Nós
respiramos o oxigênio produzido pelas plantas e liberamos CO2, que são absorvidos pelas plantas
novamente. Funcionado assim, temos um sistema estável. Porém, assim como os seres humanos
a natureza também pode entrar em desequilíbrio devido a um acontecimento fora do normal
que provavelmente é provocada pela ação do homem, esse desequilíbrio pode surgir após uma
enchente, um desmatamento, uma queimada, poluição das águas, escassez de chuva e manejo
inadequado do solo. Quando algo desastroso ocorre assim na natureza, as pessoas costumam
achar que é um fenômeno natural, que não teve a ação do homem, mas, a natureza está apenas
respondendo por uma ação provocada há muito tempo atrás. Porém com tudo isso, a natureza
após uma crise, tem o poder de se regenerar espontaneamente, só que após um longo tempo, e
se ficar sofrendo crise após crise, sua capacidade de regeneração vai diminuído gradativamente
até sua perda total, como é o caso da desertificação. Certo que, o clima de uma região é um fator
natural, e pode não existe ação antrópica, mas podemos criar práticas de adaptação que ao
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longo dos anos terá um efeito na natureza, se quisermos ver um futuro diferente nos próximos
anos, temos que trabalhar a partir de agora (MARTENS, 2008).
2.2 ‐ BIODIVERSIDADE.
Outra lição é a Biodiversidade, que significa a variedades das coisas vivas, diversos tipos de
espécies. Existem vários tipos de plantas de diversas formas e tamanhos, umas que se adaptam
ao sol, outras ao frio, umas precisam de muita água, outras sobrevivem com pouca, cada uma
com uma função diferente na natureza, assim também são os animais, como por exemplo: Numa
pequena área de mato, podem existir vidas de diversas formas, plantas e animais de diversos
tipos e tamanhos, insetos, formigas, lagarta, minhocas, bactérias, todos vivendo juntos no
mesmo lugar, compartilhando diversas coisas. A biodiversidade contribui para o equilíbrio da
natureza como falei no capítulo anterior. Se algum animalzinho desses entrar em extinção, os
demais se multiplicam de forma incontrolável, pois os predadores servem para equilibrar a
natureza. É a cadeia alimentar funcionando. No sertão não é diferente das outras regiões,
existem diversos tipos de plantas e animais que sobrevivem a este clima e não em outro lugar, o
que está faltando é o conhecimento das pessoas sobre essas plantas e esses animais, para
cultivá‐los e preservá‐los (MARTENS, 2008).
3. – HISTÓRIA DO SOLO.
Desde os tempos antigos, na era dos homens primitivos, o solo era visto pelos homens
apenas como algo existente sobre a superfície terrestre, onde servia para a sua locomoção e
crescimentos de vegetais, não se tinha conhecimento e preocupação com as propriedades do
solo. A matéria prima extraída do solo era utilizada apenas para confeccionar objetos de barro e
cerâmica e confeccionar pigmentos para as pinturas rupestres. Esses homens eram nômades e
não fixavam suas residências em lugar nenhum viviam em luta de sua sobrevivência. Com o
passar do tempo, após a última era glacial, os homens começaram a fixar nos territórios e cultivar
o solo para suas primeiras plantações, garantindo alimentação para sua sobrevivência, a partir
daí começou a defender e cuidar de sua propriedade. Foi surgindo a agricultura para garantir o
sustento através dos alimentos, sendo assim, a população foi aumentando, chegando a
construção dos bairros, cidades, estados e países como podemos observar nos dias de hoje
(LEPSCH, 2010).
3.1 – O SOLO E A AGRICULTURA
A técnica de manejo e conservação do solo passou a ser estudada em função das atividades
agrícolas, pois foi através dela que o homem passou a observar melhor as propriedades do solo,
quando ele notou que o solo ficara improdutível depois das colheitas. As primeiras civilizações
agrícolas observaram também que alguns solos eram mais produtivos que os outros, por conta
dos resultados das plantações, então, eles passaram a concluir que a terra precisaria de tempo
para se recuperar, e adotou a prática itinerante, de abandonar a terra após colheita, e ir à busca
de novas terras para um novo cultivo. Mas devido a expansão demográfica mundial, a produção
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de alimentos passou a ser uma necessidade vital, e para atender a população que crescia, era
necessário produzir cada vez mais, essa produção fez com que esse período de pousio fosse
totalmente suprimido. A atividade agrícola se tornou bastante expressiva e a população cada vez
mais exigente, a produção tinha que ter além de quantidade, qualidade. Diante disto a produção
agrícola requereu uma maior utilização da terra, com uso mais intensivo das propriedades do
solo. Foi ai que o homem passou a investir nas propriedades do solo sem precisar abandoná‐los
em busca de novas terras, o homem se viu na obrigação de não mais abandonar a terra, mas sim
repor os nutrientes que ela precisa (LEPSCH, 2010).

3.2 – A AGRICULTURA MODERNA
A agricultura moderna veio para acelerar essa produção, por conta do desenvolvimento
industrial e da expansão urbana, o desenvolvimento científico e tecnológico vem alterando os
padrões tradicionais, para atender uma demanda que cada vez cresce, e para isso desenvolveu‐
se o sistema de cultivo mecanizado, com tecnologia aplicada para acelerar a produção. Nela,
planta‐se em grande escala, muita coisa numa grande área de uma espécie só, desse modo a
cultura fica mais suscetível às pragas, pois a vida não funciona como um ciclo natural, é muito
utilizado produtos químicos de inseticidas e pesticidas, e o adubo também não é natural é tudo
feito em fábricas. Com a agricultura moderna mecanizada o principal fator de produção é o
capital, a produção é intensiva, com grandes investimentos em máquinas e motores, reduzindo a
mão de obra humana (COIMBRA, 2000).
3.3 – A AGRICULTURA TRADICIONAL
É aquela utilizada a milhares de anos atrás, todo agricultor trabalhava numa pequena
área, usava a mão de obra da própria família e produzia apenas para o consumo da casa, o que
chamamos de cultura de subsistência. O trabalho era todo manual, pois não existia a presença de
máquinas, a produção era limitada. Os grandes proprietários usavam a mão de obra dos escravos
e conseguiam produzir em grande escala, até exportavam para outras regiões, mas era em
quantidade reduzida. Os produtores tinham pouco conhecimento sobre técnicas de produção.
Mas a agricultura tradicional está sendo vista com novos olhos nos dias atuais, os sistemas
agroflorestais estão se desenvolvendo nos últimos 40 anos, com técnicas e conhecimentos mais
desenvolvidos sobre as propriedades do solo e o lucro que ele pode gerar (COIMBRA, 2000).
3.4 – PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SOLO
Para preservar o solo é preciso conhecê‐lo em seus múltiplos aspectos, desde sua
constituição até seu comportamento que é resultante da interação de suas características com o
meio. O processo de formação do solo se dá através da ação do clima e das chuvas, as rochas ao
serem exposta à atmosfera terrestre sofrem ação erosiva pela variação da temperatura e pela
ação das águas da chuva, que chamamos de intemperismo físico e químico, com essa ação,
mesmo as rochas mais endurecidas, podem transformassem em um material solto, que permite a
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vida de plantas e pequenos animais. Assim pouco a pouco, a ação de um conjunto de fenômenos
biológicos, físicos e químicos, dão início a formação do solo.
Existem vários conceitos sobre solos devidos à larga variedade de ramos da ciência, como
o engenheiro agrônomo, o engenheiro civil, o engenheiro de minas, o biólogo; cada um, dão uma
definição de acordo com seu ramo de atividade, porém, a definição mais concreta é a definição
da pedologia que é o ramo da geografia que estuda o solo de maneira mais abrangente. Para a
pedologia, não podemos chamar de solo um pequeno punhado de terra, para que o mesmo
venha a ser chamado de solo é necessário a presença de quatro elementos fundamentais: água,
ar, matérias orgânica e minerais. Para que o solo seja completo e bem desenvolvido é necessário
que possua no mínimo três camadas, designadas pelas letras maiúsculas, A, B e C, classificadas
em horizontes. Para essa observação, corta‐se o solo no sentido vertical até o material de
origem, chamado também de rocha mãe, é possível observar toda sua camada em sequência,
com variação de cor, após análise dessas camadas, têm‐se o perfil do solo.
A camada A é a superficial, sua principal característica é a presença de matéria orgânica
decomposta. A camada “B” é a parte do solo que apresenta ao máximo de desenvolvimento de
cor, que possui acúmulo de materiais do horizonte “A”. O horizonte “C” é a camada onde o
material permanece pouco inalterado, permanecem as mesmas características do material de
origem, fica bem junto à rocha mãe.
3.5 – EROSÃO DO SOLO
A erosão do solo acontece de forma natural, pela ação do clima, do vento e das chuvas só
que isso é um processo bastante lento, a erosão natural é responsável de certa forma, pela
formação de alguns solos, através do intemperismo que fornece material para as camadas
adjacentes, como também durante a ocasião das chuvas torrenciais que arrastam os nutrientes
do solo de um local para outro, beneficiando a terra que recebeu o material transportado. Por
outro lado, o local de origem fica prejudicado. O homem também é responsável por grande parte
da erosão do solo, pois ele acelera o processo de erosão de forma irracional, através dos
desmatamentos, das queimadas e do manejo inadequado do uso do solo nas atividades agrícolas,
o uso de produtos químicos no combate de pragas de forma inadequada pode prejudicar a
plantação como também pode deixar o solo infértil para outros cultivos.
O papel do solo é fundamental e determinante para a existência dos ecossistemas, na
media que transforma os nutrientes para os vegetais. Além disso, filtram e reduz a ação dos
poluentes, gera e absorvem produtos do ciclo biogeoquímicos (como o carbono, o metano, oxido
de nitrogênio e outros) e também é importante regulador do ciclo hidrológico e das variações
térmicas da superfície terrestre (TIBÚRCIO, 2000).
O solo é a base do sistema natural, e não é somente feito de areia e barro, ele tem vida,
tem muitos insetos, minhocas e bichinhos que nem sempre é visível, como também tem matéria
orgânica, que são retos de animais e plantas decompostos. É necessário proteger o solo para que
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a matéria orgânica não seja destruída muito rápida, protegendo ele da exposição excessiva de
calor e das chuvas torrenciais. Deve‐se cobrir o solo com plantas vivas e camadas de folhas
mortas, solos cobertos pela vegetação em condições ideiais, absorve a água da chuva e reduz o
impacto da erosão. O modo como a terra é manuseada durante o cultivo, condiciona a uma
maior ou menor erosividade. A integração do homem com o solo é fácil desde que haja regras
básicas de preservação e conservação (MEURER, 2004).
4 – A AGROECOLOGIA COMO FORMA DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA.
Como funciona agro ecologia?
Agro = agricultura, Ecologia = Natureza como ela funciona.
Agro+ecologia = Agricultura imitando como a natureza funciona. (SOUSA, J. E., 2000)
Os sistemas Agroflorestais, são aqueles em que os agricultores trabalham com sistema
semelhante ao da natureza, é um tipo de plantio que cultiva‐se vários tipos de plantas num só
espaço, o mais diversificado possível, sem queimada e sem aplicação de adubos químicos,
obedecendo as regras da natureza, o solo é protegido com cobertura vegetal, sendo ela de dois
tipos, morta e viva, a morta são as folhas que caem e restos de plantas que foram podadas ou
arrancadas, elas são deixadas no chão e serve para forragem, adubação e proteção da terra. As
coberturas vivas são as plantações ativas de preferências às rasteiras (ALTIERI, 1989).
O foco principal do sistema agroflorestal é a biodiversidade, pois não adianta plantar
muita coisa de uma espécie só, deve‐se misturar vários tipos de plantio, para evitar o ataque das
pragas, assim os insetos não acabará com tudo, pois seria muito fácil para eles encontrar uma
quantidade enorme de plantas que eles adoram comer, iria acabar com tudo, o sistema
diversificado contribui para o equilíbrio, também desenvolverá ali, animais e insetos que se
alimentam uns dos outros, evitando que eles se multipliquem e acabe com as plantas (BURG,
1999).
O sistema agroecológico é apropriado para qualquer região, clima ou solo, onde é possível
desenvolver bem a agricultura, desde que observe que cada região, tem adaptações diferentes. É
de conhecimento de todo agricultor que não se pode plantar qualquer coisa em qualquer lugar e
em qualquer época do ano, tem que ter as condições certas, temos que prestar atenção às
adaptação das plantas, e tipos de solo. Temos diferentes plantas que se desenvolve melhor em
determinadas regiões e em outras não. Por exemplo, plantar milho e feijão requer bastante água,
portanto, é necessário observar se na região oferece bastante chuva. Para evitar problemas no
cultivo deve‐se sempre pensar na natureza, o tipo de clima e de solo para escolher o melhor tipo
de plantio para determinadas regiões.
Para a região semiárida, é indicado cultivar plantações resistentes à seca, as leguminosas,
e em voltas delas as outras plantações, pois as plantas leguminosas além de sobreviver com
pouca água, e de serem resistentes à seca, elas fornecem nutrientes às plantações em volta e
fortalece a terra, retirando o nitrogênio do ar e colocando no solo. Plantando com as
leguminosas, o sistema fica fortalecido e mais parecido com a natureza.
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4.1. ALGUNS EXEMPLOS DE PLANTAS LEGUMINOSAS:
4.1.1 – O Guandu: É uma planta leguminosa, com altura de 1 a 4 metros e vida de 5 a 10 anos. É
uma planta bastante rústica, e se adapta bem a climas e solos diversos. É bem resistes à seca e
não aguenta solos alagados (ARAÚJO, 2010).
Outra característica é a uniformidade de sementes, dando assim plantas iguais e uniformes, o
que não ocorre com as outras variedades, que apresentam muita mistura. Segundo Rodolfo
Godoy, pesquisador responsável pelo trabalho, a nova variedade tem ainda boa persistência, o
que permite uma vida útil de quatro anos, quando bem manejada, ao passo que a produção das
variedades já existentes chega apenas ao segundo ano. Além disso, é moderadamente resistente
à macrophomina, fungo que ataca as raízes e mata a planta, problema comum nas outras
variedades. Em experimentos realizados com novilhas leiteiras, o uso do guandu mandarim levou
a uma redução de 21% no custo de alimentação. Também se verificou uma diminuição de 8% no
custo por kg de ganho de peso nessas novilhas, devido ao menor uso de concentrado (soja,
milho, rações) e ao fornecimento de aproximadamente 20% da ingestão total de matéria seca na
forma de guandu picado (EMBRAPA, 2009).
4.1.2 ‐ Mucuna Preta: É uma planta leguminosa rasteira, bem resistente à seca e não aguenta
solos alagados ou muito ácidos. A planta cobre o solo rapidamente e se tiver suporte, mucuna
sobe muito até mais de 06 metros de altura. Se não for muito quente, ela continua a crescer na
época da seca. Após a produção da semente, a planta morre, servindo como boa cobertura
morta. A Mucuna Preta é muito usada como adubo verde e na recuperação de solos degradados.
Quando plantada junto com o milho ou sorgo, ela sufoca as ervas daninhas, fornece uma boa
quantidade de nitrogênio para a outra cultura e produz bastante folhagem. A folhagem serve
como ração animal, sendo saborosa e rica em proteína. A semente não se come, porque contém
substância tóxicas (CNIP, 2002).
4.1.3 ‐ Feijão de Porco: É uma planta leguminosa muito resistente à seca e tolerante de sombra.
Não aguenta solos alagados e prefere terra seca e fraca, é sujeita a quase nenhuma praga ou
doença. Pode continuar a crescer na época de seca por 5 a 6 meses. O Feijão de Porco é usado
como adubo verde em regiões muito secas, onde não dá nenhum outro tipo de feijão, quando
plantado junto com o milho ou sorgo serve para sufocar as ervas daninhas e fornecer nitrogênio
para outra cultura e também a cultura seguinte. Ele é usado na recuperação de solo, fornecendo
sombra para o solo na época da seca, e enriquecendo a terra com nitrogênio (CNIP, 2002).
Trabalhos científicos comprovaram que o cultivo das espécies mucuna‐preta e feijão‐de‐porco
pode auxiliar na redução do nível de atividade no solo dos herbicidas trifloxysulfuron sodium e
tebuthiuron. Com a aplicação dessa técnica pode‐se reduzir significativamente o intervalo entre a
aplicação desses herbicidas e a semeadura de uma espécie cultivada que não apresenta
tolerância à presença dessas moléculas no solo (EMBRAPA, 2009).
4.1.4 ‐ Nim: É uma planta bem resistente à seca, que combate mais de 400 tipos de insetos,
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inclusive lagartas, besouros, gorgulhos, percevejos, barbeiros, pulgões, moscas brancas,
cochinilhas, moscas de frutas, moscas dos chifres, gafanhotos, grilos, baratas, nematoides (CNIP,
2002).
4.1.5 ‐ Crotalária: É uma planta leguminosa, de forma ereta, ela chega mais de 1 metro de altura
em 60 dias, e pode atingir 2 metros em 90 dias. É também resistente à seca. É muito boa como
adubo verde, é muito apropriada para se plantar dentro de pomares de frutas ou chuchu, porque
ela cobre o chão bem, mas não sobe nas árvores (CNIP, 2002).
4.1.6 ‐ Maringá: É bem adaptada à seca e não aguenta solos encharcados, tem crescimento
rápido e várias utilidades. A semente de Maringá é usada na limpeza de água barrenta. Ela
também serve como fonte de vitaminas A e B e minerais, como o cálcio, ferro e cobre, para
alimentação humana, a folha pode se comer crua em salada ou cozida a vapor (CNIP, 002).
4.1.7 ‐ Gliricídia: A Gliricídia é uma árvore de tamanho médio, é bem adaptada em áreas úmidas
mas também bem resistente à seca, deixando cair as folhas durante à seca. Ela é muito
apropriada como cerca viva permanente, fornece sombra e ração para os animais como forma de
suplemento para forragem de baixa qualidade na alimentação de gados, cabras e ovelhas, porém
não é recomendada como suplementos na alimentação de cavalos, burros e jumentos, pois para
esses animais, a Gliricídia pode ser tóxica (CNIP, 2003). Essa leguminosa é muito prática. Ela se
reproduz através de semente ou de estacas. Basta uma estaca em uma cova e forma‐se uma
nova planta e, sem demora, está cheia de folhas comestíveis para o gado. Daí, atribuí‐se a planta
mais uma vantagem. Ela serve também de cerca viva que significa economia na custosa estrutura
de contenção do gado no pasto. Somando a isso, ela fornece sombra para os animais, diminuindo
o estresse. Um ponto importante nessa leguminosa é a quantidade proteínas nas suas folhas, em
torno de 25%. É muito mais proteína que o capim, que gira em torno de 10%. É importante
ressaltar que alimentar o gado somente com Gliricídia não é aconselhável, pois pode levar o
animal a ter problemas, como o Timpanismo. Foram pesquisadas várias formas de cultivo de
gliricídia. Uma delas é o de alamedas, junto com o pasto e o milho ou feijão, por exemplo. O
produtor vai economizar em fertilizante, pois a Gliricídia nitrogena o solo economizando na
quantidade aplicada de ureia no plantio consorciado. No sistema de Alamedas, o ideal é o
espaçamento de quatro por dois metros, onde o gado pode passar com facilidade (EMBRAPA,
2009).
Todas essas plantas são resistentes à seca, bem adaptadas ao clima semiárido, crescem
rápido mesmo no período de estiagem, servem para fornecer nutriente para outras plantações,
proteger o solo, da insolação e das enxurradas, com também serve para alimentação de animais.
5. MANEJO DA ÁGUA
Ainda no sistema agro ecológico do sertão, é recomendado que plante‐se vegetação
resistente à seca, e em volta delas as outras plantações, como é difícil ter bastante chuva e as
outras plantações precisam de água para se manter, é necessário investir nos sistemas de
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irrigação, essa água pode vir de armazenamentos em poços, tanques, barragens ou cisternas. Um
dos sistemas mais utilizados para a irrigação pode ser o de Microaspersão, que funciona através
de um sistema de aspersores pequenos que jogam água em forma de chuva fina. Isso é melhor
para a cultura porque a água penetra melhor na terra e não escorre em cima do chão, levando a
terra embora, a terra se molha profundamente e não resseca tão rápido. A água é economizada
porque tem menos desperdício por evaporação e escorrimento. Também é um sistema que
economiza mão de obra, pois ele está lá permanente.
Outro sistema de irrigação bastante recomendado para a região semiárida, é o sistema de
Gotejamento, que funciona com gotinhas de água, a água fica pingando de pequenos furos numa
mangueira colocada no chão, ao longo das fileiras das plantas. A água penetra na terra bem
devagar e nunca escorre pelo chão. Perde‐se quase nada por evaporação. Se for usada uma
cobertura morta, a perda é até menos (SOUSA, 2000).
Outra forma de manejar e conservar a água para agricultura no sertão, foi desenvolvido
pelo Projeto Dom Helder Câmara, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em colaboração com o Fundo Internacional para
o Desenvolvimento da Agricultura (FIDA) e o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), em
parceria com a ONG ATOS. Esse sistema se chama Bio Água Familiar. Trata‐se de um sistema de
reutilização da água de consumo humano proveniente de chuveiro, lavatório, pia de cozinha,
tanque ou máquina de lavar, com exceção da água do vaso sanitário, destinada à irrigação das
plantas. A água é tratada no próprio local, através de um tanque de armazenamento, um filtro
com produtos biológicos naturais. A água é redistribuída através de sistema de irrigação o mais
recomendado é o de gotejamento (porque o operador não tem contato direto com a água), para
tanto, é recomendado o uso de um motor bomba e mangueira de polietileno de gotejamento.
Também temos as barragens subterrâneas, uma técnica utilizada nas práticas de
agricultura dentro de uma área delimitada para reter a água da chuva no subsolo, com essa
prática a água permanece por mais tempo no subsolo, impedindo a perda por vazão e
escoamento (BRITO, 1999).
O sistema de irrigação natural da terra são as chuvas. As plantas dependem apenas da
água da chuva e da água guardada no subsolo.
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a elaboração deste trabalho, foi visitado um sítio de cultivo agro ecológico na cidade
de Afogados da Ingazeira, onde o proprietário cultiva várias plantações de frutas, legumes e
hortaliças, todas num mesmo espaço, sem aplicação de inseticidas, sem queimada e com
adubação natural. Neste sítio utiliza‐se o sistema de irrigação de microaspersão, e no período da
seca, a água é distribuída para a plantação proveniente da água armazenada numa cisterna de
placas, através de um motor bomba. A vegetação é sempre verdinha e o agricultor produz o ano
todo, para vender na feira livre, sendo assim garantindo o sustento da família. É possível observar
que o solo é protegido pela vegetação e que a água é bem utilizada ecologicamente, e que a
natureza responde a ação praticada. (Figura 01). Outro Sítio visitado, foi em Ouricuri‐PE, uma
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visita técnica promovida pelo curso de Especialização, Educação, Conservação e Manejo dos
Recursos Naturais do Semiárido Brasileiro, através da disciplina de Convivência com o Semiárido,
a área obsevada não tinha sistema de irrigação, a vegetação era seca e o agricultor só produzia
em época de chuvas. O agricultor tem consciência de que para se produzir no sertão, precisa‐se
de práticas adaptadas só que sua realidade está de acordo com suas condições financeiras.
(Figura 02). Pode‐se observar também, que a natureza também responde, só que de forma
ecologicamente contrária às quais responderia diante das práticas utilizada no primeiro exemplo
(Figura 01).
A terceira área observada recebe a ação antrópica na forma de uso do solo com as
queimadas e destoca (Figura 03), e o consequente desmatamento (Figura 04), de certo que, de
forma natural a ação do clima provoca a erosão do solo pela ação do clima do vento e das
chuvas, nas áreas descobertas, só que esse é um processo lento, o homem acelera a erosão e a
degradação do solo através dos desmatamentos e das queimadas. Essa ação exerce influência
direta na formação dos solos e consequentemente no comportamento do ciclo hidrológico.
Assim, apresentamos a descrição do comportamento do ciclo hidrológico nos últimos cinco
anos do índice pluviométrico no período que inclui os anos de 2009 a 2013, conforme Tabela 01.

Figura 01. Plantação de milho no sítio Santo Antônio II, na zona rural em Afogados da
Ingazeira/Pernambuco.

Figura 02. Agrovila Nova Esperança, localizada no Município de Outicuri/Pernambuco.
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Figura 03. Queimadas à margem do sítio Santo Antônio II na zona rural em Afogados da
Ingazeira/Pernambuco.

Figura 04. Desmatamento ao redor do sítio Santo Antônio II na zona rural em Afogados da
Ingazeira/Pernambuco.

O sistema de irrigação natural da terra são as chuvas, e com exceção dos sistemas de irrigação, a
plantações dependem apenas da água das chuvas para sobreviver.
Tabela 1. Índice pluviométrico dos últimos 5 anos com base na da cidade de Afogados da
Ingazeira.
Meses
Ano

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

0,0

3,0

42,3

2012 43.6 145,5 99,5

0,0

92,0 4,2

0,0 0,0

0,0

0,0

384,8

2011 19,0

36,5 11,5 27,5 17,0 11,5 4,0 6,0

0,0

0,0

181,2

2013 43,6 145,5

13,5

2010 133,5 62,0

34,7

231,4
0,0

0,0

41,0 147,0 1,5 78,7 17,5 0,0

4,0 22,0 13,0 13,0 533,2

2009 112,0 114,5 106,0 262,4 89,5 38,8 62,7 93,0 0,0 0,0
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Podemos observar na Tabela 1, que houve um declive nos valores de precipitação pluviométrica
nos últimos 5 anos, onde em 2009 a precipitação ultrapassou a média máxima de 800mm ao ano,
já a partir de 2011 até 2013 o valor de precipitação não chegou a 400 milímetros ao ano, ou seja
a média mínima que caracteriza a região de clima semiárido, isso significa dizer que estamos
enfrentando um crise de seca.
Podemos observar também que no ano de 2009, onde apresentou a maior precipitação
acumulada de 940,4 mm, tendo sido os meses de fevereiro
e de abril os de
maiores intensidades de chuva. Embora os valores precipitados totais tenham sido próximos,
essas chuvas foram mais distribuídas ao longo do período chuvoso quando comparadas com as
do ano de 2012, sem registro de ocorrência entre os meses de julho a dezembro. O ano de 2011
apresentou o menor valor global de 181,2 mm. Os índices registrados para os meses de
novembro e dezembro foram nulos em 2011.
Todos esses trabalhos mostram o quanto é variável a distribuição das chuvas nas regiões
áridas e semiáridas do planeta, do qual não difere o semiárido brasileiro.
Essas chuvas originam‐se a partir de células convectivas formadas a partir das massas de
circulação geral da atmosférica, tendo de média à alta intensidade, pouca abrangência
(Alexandrov et al., 2007; Kamran Siddiqui & Loewen, 2003), curta duração, pequeno diâmetro
(Sólyom & Tucker, 2007) de 10 a 14 km (Tooth, 2000; Diskin & Lane, 1972) que resultam em
chuvas locais altamente concentradas.
Esse caráter de alta variabilidade espacial e temporal, e variabilidade interanual, que
aumenta com o aumento da aridez às chuvas de regiões áridas e semiáridas, são ressaltados por
Tooth (2000) e Bell (1979).
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O governo tem investido em ações emergenciais para amenizar o problema pela falta
d’água. Assim, tem‐se o aumento na distribuição de água em carros pipas, bolsa estiagem,
crédito especial, distribuição de caixas d’águas, implantação de cisternas e recuperação de poços.
Só que investimentos como estes, muitas vezes milionários não promovem, nem garantem a
sustentabilidade de um povo em longo prazo, pois não se pode viver eternamente diante de
medidas emergenciais. Faz‐se necessário pensar em pequenos investimentos locais, trabalhando
com a educação, a conservação e manejo dos recursos naturais do semiárido. No sentido de
buscar uma relação mais harmoniosa entre as pessoas, as espécies e o meio ambiente, não
adianta apenas compreender o que precisa ser mudado, mas ser ativo no sentido de mudar o
comportamento e mobilizar a sociedade em busca de ações efetivas. Essa conscientização
começa com moradores de uma mesma região, evoluindo para instâncias superiores organizadas
da sociedade que amplificarão as reivindicações em defesa do meio ambiente e da cidadania,
ainda que elas não tenham a ver apenas com uma questão local, mas sejam de amplitude global.
Ou seja, a preservação do planeta requer que pensemos de forma global e ajamos de forma local.
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Comentado [E3]: Considerações finais e conclusão não é a
mesma coisa?

8. CONCLUSÃO
Diante desta pesquisa, podemos concluir que as ações fenomenológicas respondem às
ações humanas, e que para cada região, existem climas diferentes, e para cada tipo de clima
existem adaptações diferentes. Sabemos que a agricultura é fundamental para a produção de
alimentos indispensável a toda população, variando as técnicas de produção adaptadas aos
diferentes tipos de solo que varia em consequência dos diferentes tipos de clima. Diante disto, as
visitas realizadas, demonstraram que os agricultores levam em consideração às dificuldades que
o clima apresenta, e que cultivam suas plantações com técnicas adequadas à seca, com plantas
nativas da região, pois já se é de conhecimento deles que esta região precisa de cuidados
especiais, as agriculturas são adaptadas às condições do clima com uso de sistema de irrigação,
motor bomba e armazenamento de água em cisterna para o período da seca, e algumas
plantações resistentes à seca, as leguminosas são cultivadas ao meio das outras culturas para
equilibrar as plantações, cada agricultor utilizam‐se das técnicas dentro de suas condições
financeiras, um com mais recursos, outro com menos, mas todos tem consciência do que a
natureza precisa e que ela responde às suas ações.
A natureza já nos mostrou todas as condições necessárias para viver e conviver bem com
o semiárido, tudo o que precisamos fazer é adotar práticas corretas de conservação e manejo
para uma melhor convivência com o sertão. Somente uma biosfera saudável com todos seus
sistemas ecológicos, rico em variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo,
pode proporcionar a capacidade de recuperação da comunidade de vida e o bem estar da
humanidade. O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum de
todos os povos. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever de todos e
deve ser sagrado.
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SÓLYOM, P.B.; TUCKER, G.E. The importance of the catchment area-length relationship in
governing non-steady state hydrology, optimal junction angles and drainage network
pattern. Geomorphology 88 (1-2), pp. 84-108. 2007.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

15

TOOTH, S. Process, form and change in dryland rivers: a review of recent research. EarthScience Reviews v.51. pp. 67–107. 2000.
TIBURCIO, J. A., COIMBRA, P. M. No Limiar do Ano 2000.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

16

O COTIDIANO E A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO ENTORNO DA PRAIA DE GAIBU, CABO DE
SANTO AGOSTINHO‐PE
T. N. Cavalcanti (IC)¹
¹Graduanda em Licenciatura em Geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco – Campus Recife. GPEG – Grupo de Pesquisa e Estudos Geográficos. E‐mail:
thalitancavalcanti@hotmail.com

RESUMO
A presente pesquisa propõe identificar os problemas e
conflitos socioambientais que afetam o cotidiano de
Gaibu, núcleo urbano situado na faixa litorânea do
Município de Cabo de Santo Agostinho‐PE. O processo
de Gaibu se intensificou ao longo dos anos 1990, com a
difusão da vilegiatura marítima e a instalação de casas
de veraneio. Porém, nos últimos anos, com a
consolidação
do
CIPS,
muitos
trabalhadores
provenientes do CIPS têm aí se instalado e alterado a
dinâmica econômica e o cotidiano dos moradores.
Diante dessa realidade, foi feito o levantamento
bibliográfico, com o intuito de abordar conceitualmente
o processo socioespacial aqui estudado. Assim, por meio

da perspectiva conceitual do lugar, esta pesquisa tem
caráter qualitativo e procura identificar as
transformações socioespaciais que envolvem as
mudanças no cotidiano de Gaibu, afetando as relações
de vizinhança e o uso da praia como espaço público.
Esses problemas associam‐se à ocupação irregular e à
precariedade da infraestrutura e dos serviços básicos
coletivos. Para tanto, a metodologia compreende a
realização de trabalho de campo para observação direta
da paisagem, bem como entrevistas ao sujeitos como
moradores, líderes comunitários, comerciantes e
gestores públicos.

PALAVRAS‐CHAVE: conflitos socioambientais, cotidiano, CIPS, Gaibu.

THE EVERYDAY AND THE ENVIRONMENTAL QUESTION SURROUNDING GAIBU BEACH, CABO DE
SANTO AGOSTINHO (PE)
ABSTRACT
This research proposes to identify environmental
problems and conflicts that affect the daily life of Gaibu,
urban center situated on the foreshore of the city of
Cabo de Santo Agostinho (PE). The process of Gaibu
intensified over the years 1990, with the dissemination
of maritime and spend the summer houses. However, in
recent years, with the consolidation of the IPSC, many
workers from the CIPS have been installed in the
changing economic dynamics and Gaibu the daily life of
residents. Faced with this reality, the bibliographical
survey was done in order to address conceptually the
sociospatial process here studied. Thus, through the

conceptual perspective of the place, this research is
qualitative character and seeks to identify the
socioespaciais transformations involving changes in the
daily life of Gaibu, affecting the neighborly relations and
the use of the beach as a public space. These problems
are associated to the irregular occupation and the
precariousness of collective infrastructure and basic
services. To this end, the methodology comprises the
completion of fieldwork for direct observation of the
landscape, as well as subject specific interviews that
have strategic function for research.

KEY‐WORDS: environmental conflict, daily life, CIPS, Gaibu.
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O COTIDIANO E A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO ENTORNO DA PRAIA DE GAIBU, CABO DE
SANTO AGOSTINHO‐PE
1. INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo analisar as transformações que vêm ocorrendo no cotidiano
do bairro de Gaibu através da perspectiva socioambiental. A análise é realizada a partir do estudo
de caso como procedimento metodológico. Isto porque entendemos que a problemática
observada em Gaibu se repete em outras áreas urbanas da RMR ou mesmo do Brasil, sendo
válido estudar esse recorte para pensar a realidade de um universo bem maior.
Assim, o objeto empírico corresponde ao recorte da área formada pelo bairro de Gaibu,
no litoral do município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (fig.1),
uma das áreas que compreendem o recorte espacial do projeto maior no qual esta pesquisa está
inserida.

Figura 1 – Mapa de localização do bairro de Gaibu
A praia de Gaibu tem passado por diversas alterações, pois, o local que servia para o
turismo de sol e mar para a prática de veraneio, vem passando por uma conversão das casas de
segunda residência para primeira residência. Parte disso se deve à grande influência do
Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), pois, o mesmo tem atraído trabalhadores de
diversos lugares do Brasil e devido à sua proximidade com referido o bairro, apenas cerca de 10
km, muitos buscam moradia ocasionando diversas mudanças no mercado imobiliário, serviços e
comércio local.
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Historicamente falando, o CIPS começou a ser pensado após a decadência do porto do
Recife, nos anos 1960. Os estudos que viabilizavam uma nova instalação foram realizados em
1970, durante o governo Nilo Coelho, a área de Suape possuía as características geográficas e
logísticas ideais para receber um complexo portuário industrial. O primeiro esboço do Porto
industrial foi feito em 1973, mas só em 1977, iniciam‐se as obras previstas dentro do Plano
Diretor do Complexo. A partir da inclusão no Programa “Brasil em Ação” que a partir de 2000
passa a se chamar “Avança Brasil”, o CIPS passou a receber maiores recursos principalmente dos
setores privados se aproximando dos grandes portos brasileiros e mundiais.
O CIPS vem recebendo grandes investimentos, como exemplo destacam‐se o Estaleiro
Atlântico Sul S.A. e a Refinaria Abreu e Lima, que investiram cerca de US$ 550 milhões e geraram
4.000 empregos (ALVES, 2011). Mas que também têm gerado impactos negativos que afetam a
realidade dos municípios, em destaque o Cabo de Santo Agostinho e, ao lado de Ipojuca, está
entre os mais afetados com essas transformações socioambientais e econômicas.
Conforme dados extraídos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de
Pernambuco, citados por Alves (2011), e de informações disponíveis no site oficial do CIPS, ao
todo, entre 2007 e 2010, este complexo contou com investimentos de mais de US$17,0 bilhões,
gerando 11.877 mil empregos diretos e outros 39.700 mil, só na construção. Segundo dados
extraídos no portal do CIPS (PERNAMBUCO, 2014) esses números já atingem a marca de cerca de
15.000 mil empregos diretos e 45.000 mil empregados na construção civil. Atualmente, o CIPS
conta com mais de 100 empresas instaladas e outras 35 em fase de instalação.
Todos esses investimentos têm alterado a dinâmica do entorno desse complexo
portuário, do ponto de vista social, econômico e ambiental. O que tem gerado externalidades
positivas, na medida em que aumentam o fluxo do comércio e geram empregos e renda, muito
embora a maioria das vagas não seja ocupada por trabalhadores das áreas ao redor do CIPS, mas
sim vindos de outros estados. Isso também tem gerado externalidades negativas, principalmente
pelos impactos socioambientais que todas essas alterações têm causado nas áreas do entorno,
inclusive em Gaibu.
2. METODOLOGIA
A metodologia foi escolhida considerando a abordagem teórico‐conceitual e as técnicas
que possam melhor auxiliar a explicar o objeto empírico da pesquisa. Para compreender a
realidade buscamos a estratégia do estudo de caso. O andamento da pesquisa se dá pelo
levantamento de dados estatísticos através da análise quantitativa, e, sobretudo, por meio da
realização de entrevistas aos sujeitos. Para Gil (1999), o estudo de caso pode ser utilizado tanto
em pesquisas exploratórias quanto descritivas e explicativas. Embora o estudo de caso traga
dificuldades no que diz respeito à generalização, neste contexto é o mais apropriado diante dos
aspectos encontrados em campo.
Geograficamente falando, o estudo de caso tem como objetivo analisar o recorte de uma
determinada área, avaliando e compreendendo as características do mesmo, além dos processos
espaciais para que tal estudo possa se aplicar em locais com características semelhantes, por isso
é tão salutar trabalhar as questões específicas relacionadas ao campo de pesquisa,
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interpretando‐os e criticando‐os conforme os objetivos.
Outro ponto de apoio da pesquisa é a produção do registro fotográfico da área, o acervo
fotográfico é de grande importância para a construção e o resgate da memória, além de permitir
a comparação da paisagem ao longo dos anos. Além disso, o acervo fotográfico representa um
registro histórico que poderá servir de apoio a outros pesquisadores.
Quanto à análise de dados, para que possua êxito, é necessário que haja informações
suficientes para a interpretação da área e isto, na pesquisa social, em grande parte depende da
observação em campo. Além disso, as entrevistas se colocam como uma ferramenta essencial
para a obtenção de dados. Realizamos entrevistas semiestruturadas, com um roteiro sujeito a
alterações conforme houvesse necessidade durante o decorrer dos questionamentos. Não vimos
necessidade da aplicação de um grande número de entrevistas devido ao caráter qualitativo,
logo, as entrevistas foram aplicadas com sujeitos específicos que possuem função estratégica
para a pesquisa. Isto porque:
Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da pesquisa são
reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas
adequadas para intervir nos problemas que identificam. Pressupõe‐se, pois, que
elas têm um conhecimento prático, de senso comum e representações
relativamente elaboradas que formam uma concepção de vida e orientam suas
ações individuais (CHIZZOTTI, 2005, p. 83).

Sendo assim, a parte qualitativa da pesquisa foi construída com base nos depoimentos
das pessoas entrevistadas (moradores, comerciantes, agentes imobiliários e representantes de
entidades do bairro). Outro ponto importante é a coleta de material publicitário que apresentem
anúncios de empreendimentos imobiliários, pois através dele realizaremos a análise crítica do
discurso. Tratando de uma pesquisa com viés geográfico, a observação da paisagem traz grande
contribuição para que o estudo da realidade adquira clareza especificidade, do ponto de vista
espacial.
3. RESULTADOS
A implantação do CIPS tem gerado diversas alterações na dinâmica do espaço em seu
entorno. Essas mudanças podem ser observadas diante dos problemas sociais, econômicos e
impactos ambientais que se desenvolvem com o passar do tempo. Para compreender essas
transformações, a pesquisa se apropria de alguns conceitos que servem como base para o
desenvolvimento desse trabalho. Os resultados aqui propostos dizem respeito a parcial do
projeto, uma vez que a pesquisa ainda não foi concluída. Com isso, apresentamos alguns pontos
obtidos através das entrevistas, conforme abordamos na metodologia deste artigo.
Na fala dos entrevistados é possível observar um discurso muitas vezes repetitivo, pois,
muitas são as queixas relacionadas à ausência de infraestrutura adequada devido à falta de
investimentos por parte do poder público, aumento no preço dos imóveis, além da visível queda
do turismo local. Quando questionamos o tesoureiro da Associação de Moradores de Gaibu
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sobre os problemas do bairro, ele afirmou: “Eu diria que a gente tem carência de muita coisa, de
tudo. De saúde, de transporte, de assistência social, de assistência médica, enfim...” Isto ocorre
porque Gaibu não recebe investimentos ligados a essa área a muito tempo, a infraestrutura do
bairro é a mesma de dez anos atrás.
Além disso, os corretores imobiliários e comerciantes se queixam do afastamento de
turistas no bairro, em entrevista cedida por um corretor local é possível observar críticas geradas
por essas transformações. Para a comerciante entrevistada o fluxo de turistas mudou, ela relata
que: “o fluxo de vendas como era antes que a gente recebia portugueses, italianos. Tinham as
épocas dos turistas virem para Gaibu, não tem mais, não tem pousada para eles ficarem.” Para
ela esses espaços foram invadidos por trabalhadores do CIPS e isto tem prejudicado a
estabilidade do seu comércio.
3.1 AS PRÁTICAS COTIDIANAS DE USO E APROPRIAÇÃO DA PRAIA DE GAIBU
Para pensar o cotidiano de uma determinada sociedade é preciso partir do conceito de
lugar e do homem enquanto produtor do espaço em que ele vive, levando em consideração as
relações que são estabelecidas ao longo do tempo e a construção de vínculos identitários e de
produção do espaço vivido. Carlos (2007) afirma que o lugar se constitui através das relações de
vizinhança, o seu modo de vida, onde se locomove, passeia, trabalha, isto é, as formas pelas
quais o homem se apropria por meio do uso. São essas relações que promovem o sentimento e o
apego pela terra e o processo histórico que marcou urbanização de Gaibu revela este sentimento
entre os moradores mais antigos, pois, muitos, não só acompanharam todo este processo, como
são sujeitos principais dessas mudanças, eles conquistaram a terra em que hoje vivem. Partindo
dessa perspectiva buscamos compreender porque a chegada de novos moradores tem causado
certos conflitos no bairro de Gaibu.
Historicamente, o bairro de Gaibu constituía‐se de uma comunidade onde os moradores
possuíam estreitas ligações de convivência, pois se tratava de uma área rural distante do Centro
da cidade do Cabo, cujos primeiros habitantes eram pescadores artesanais e pequenos
agricultores, que viviam em terras da antiga Propriedade Gaibu.
Com loteamento, muitos moradores que antes eram posseiros (possuíam as terras de
fato, mas não as tinham de direito) tiveram que se deslocarem para outras vilas, aqueles que
quisessem permanecer em Gaibu teriam que comprar o seu próprio lote. Durante a gestão do
governador Joaquim Francisco, essas terras já nas mãos do governo estadual, foi feita uma
concessão de vinte anos para esses primeiros moradores. Hoje, a luta da Associação Comunitária
e da Colônia de Pescadores de Gaibu é para que haja a renovação dessa concessão. Este processo
foi relatado na fala da presidente da Associação dos Moradores de Gaibu.
O bairro de Gaibu passou de um lugar associado ao sossego e de onde muitos tiravam o
seu sustento através da pesca e da agricultura, a um loteamento que trouxe consigo o
desenvolvimento e a vida urbana. A área litorânea que antes era utilizada estrategicamente
devido à capacidade de recepção e envio de mercadorias passou por transformações, voltando‐
se para atender a um público que buscava descanso e diversão na orla. Atualmente, o perfil de
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pessoas que frequentam a praia de Gaibu não é tanto de turistas, mas sim de trabalhadores
provenientes do CIPS. Essa característica pode ser observada através da conversão das casas de
veraneio em casas de primeira residência.
Essas transformações causam sentimento de estranhamento entre antigos e novos
moradores, pois, se os antigos moradores construíram relações ao longo dos anos e criaram
vínculos com o local, os moradores novos são trabalhadores do CIPS que vieram ao bairro por
questões econômicas, desta forma, a maioria deles não acompanha família e não possui vínculo
algum com o lugar. Além disso, não há valorização da cultura local por parte deles, pois não se
sentem parte desta realidade. Este processo causa atritos até nas relações comerciais, como
podemos observar na fala de uma comerciante da área artesanal entrevista:
É estressante, porque assim... Eles não concordam com o valor que a gente
coloca na mercadoria que é valor pra turista, que a gente paga um imposto pra
turista, tem muito encargos, aluguel e taxa de tudo e é muito estressante por
isso, porque eles entram na loja e quer colocar preço na mercadoria.
(Depoimento cedido em entrevista, janeiro de 2013).

Atualmente a realidade de Gaibu remete a esses conflitos cotidianos entre antigos e
novos moradores que apresentam filosofias diferentes. Estes conflitos seriam amenizados se
houvessem mais investimentos em infraestrutura, pois, a infraestrutura não acompanhou o
crescimento da população fazendo com que esses moradores tenham que dividir um espaço
precário.
Além disso, devido ao aumento da procura por moradia, o setor imobiliário passou por
uma crescente, tornando mais caro não só o valor das residências, mas também dos hotéis e das
pousadas que optaram por fornecer serviços a esse novo tipo de cliente. Aqueles que não se
dispuseram a isto viram seus empreendimentos passarem a ter uma baixa oferta de procura, já
que o seu potencial está voltado para o turismo e todo este processo afastou os turistas do bairro
de Gaibu. Um corretor imobiliário local afirmou em sua entrevista: “O pessoal do interior não
vem mais pra cá porque a criminalidade chegou com tudo. Quem tem filho pequeno não pode vir
pra cá, não se sente mais seguro com esse bando de homem andando por aí.” O afastamento dos
turistas se dá principalmente pela alteração de casas de veraneio para moradia fixa, além da
chegada de muitos trabalhadores provenientes do CIPS que estariam ocupando este espaço que
antes era ocupado por turistas.
Este problema foi evidenciado em artigo publicado pelo portal G1 (27‐12‐2013), que
ilustra a ausência de infraestrutura do bairro, atribuindo a isto o afastamento dos turistas. A
estrutura do bairro não suportou a grande demanda populacional atraída pelo crescimento do
CIPS. No entanto, os impactos são tanto positivos quanto negativos. Em seu discurso, uma
empresária espanhola residente em Gaibu há oito anos, afirma que sente saudades de quando as
ruas não eram tão movimentadas. Para ela, Gaibu está em coma: precisando de cuidados e sem
turistas. Ela afirma: “O turista que entra na cidade já vê que não é um lugar para viver”. Conforme
podemos observar na (fig.2) não há ordenamento da orla e local apropriado para os ambulantes, é
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preciso que eles transportem todos os dias os materiais de trabalho por não haver local apropriado
para instalação.

Figura 2 – Orla da praia de Gaibu. Fonte: Adauto Gomes, 2014.
Já para outra moradora dona de uma academia de ginástica no bairro, viu seu negócio ter
grande crescimento. A empresária que antes possuía uma academia em casa alugou um galpão e
dobrou o número de alunos. Ela ainda afirma que 80% dos matriculados são provenientes de
outros estados. Desta forma, observamos que todas estas transformações afetam o cotidiano dos
moradores de muitas formas. Ainda que as consequências negativas apareçam em maior
número, há quem se beneficie desta dinâmica.
3.2 PROBLEMAS E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO ESPAÇO PÚBLICO DO ENTORNO
DA PRAIA DE GAIBU
Os principais problemas socioambientais do bairro decorrem da falta de saneamento
básico, o que resulta em valas a céu aberto que despejam os efluentes diretamente na praia.
Atrelado a isto, há uma precariedade do sistema de drenagem urbana, sendo muito comum
durante o período chuvas várias ruas ficarem intransitáveis por conta dos alagamentos. Outro
problema socioambiental refere‐se à ocupação irregular de áreas que formam encostas, sendo
algumas delas localizadas na área do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, de
grande importância histórica, por constituir a área onde está o promontório natural do Cabo de
Santo Agostinho e da presença de ruínas e igreja tombada pelo patrimônio histórico.
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Outro problema socioambiental refere‐se à queda na produção do pescado, segundo os
pescadores devido às obras do CIPS. A Colônia de Pescadores Z8, instalada em Gaibu, ressalta
que a retirada de sedimentos no fundo do oceano teria expulsado os peixes e crustáceos, o que
tem agravado a sobrevivência dos pescadores. Além desses problemas, há ainda um crescente
processo de favelização de algumas áreas de Gaibu. Além disso, as transformações socioespaciais
que atingiram o bairro de Gaibu atraíram moradores de todos os tipos, é possível observar em
algumas áreas o início do processo de favelização que ocorrem em áreas de morro e matas do
bairro, como por exemplo: Sítio Taborda, Mata do Zumbi, Pantanal, Vila do Cajueiro, entre outros
que possuem características de invasões. Alguns desses problemas podem ser observados na
(Fig. 3).

Figura 3 – Rua no bairro de Gaibu. Fonte: Adauto Gomes, fevereiro/2014.
A fotografia ilustra muitos dos problemas identificados em Gaibu, além do grande
acúmulo de lixo e poluição do canal, é possível observar a ausência de pavimentação nas ruas e
de calçadas para o passeio público, ainda é possível verificar o evidente desordenamento das
moradias devido à falta de acompanhamento do Poder Público.
A infraestrutura do bairro de Gaibu é a mesma de dez anos atrás e não acompanhou o
aumento de moradores, essa carência reflete as deficiências enfrentadas no cotidiano dos
moradores. Para a moradora e presidente da Associação de moradores o bairro tem carência de
tudo, em sua fala ela relata: “Quem vem a Gaibu está vendo, nós que tínhamos um verdadeiro
cartão‐postal, hoje nós estamos degradados”. Esse é um discurso recorrente na fala dos
moradores e facilmente identificado através das observações à paisagem nas idas à campo.
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A deficiência e a precariedade em vários setores do bairro são nítidas, assim como o
descaso das entidades responsáveis por esses setores. Isso nos leva a vários questionamentos,
se o CIPS passa por todo esse desenvolvimento porque os benefícios não têm chegado aos
moradores de Gaibu?
Entrevistamos o tesoureiro da Associação de Moradores de Gaibu e ele também chamou
atenção para as invasões. Quando a isto ele afirma: “Hoje nós estamos cercados praticamente
por favelas em todos os lados por incrível que pareça aqui por trás da associação tá começando,
é aí nessa encosta ali, tá começando uma favela por carência de habitação.” Questionamos de
onde vêm os habitantes dessas favelas e ele disse: “Pessoas que vem de fora, fazem barracos e se
alojam e ficam, vão ficando, ou passam tempo e vão embora e alugam ou repassam para outras
pessoas.” Tudo isso reflete sérios problemas de habitação, principalmente pela valorização do
solo e do aumento no preço dos alugueis, as pessoas de baixa renda se veem sem alternativa e
recorrem à construção de moradias desordenadas.
Desta forma, a atual situação do bairro de Gaibu mostra que não há estrutura urbana
apropriada para a quantidade de moradores que residem no bairro. Mesmo com consolidação do
CIPS e com o constante crescimento econômico, não houveram benefícios relacionados à
infraestrutura nem a condição socioeconômica dos moradores.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora se trate de um tema amplo e complexo, é possível observar e compreender que a
instalação do Complexo Industrial Portuário de Suape tem gerado muitas alterações tanto
positivas quanto negativas e esse processo tem acarretado alterações no cotidiano dos
moradores de Gaibu. O principal impacto se dá com a chegada de novos moradores provenientes
do CIPS, pois, além do sentimento de estranhamento causado entre moradores novos e antigos,
cresce a procura por moradia, através de residências, hotéis e pousadas. Isto, além de atribuir ao
bairro à função de dormitório, ressalta e amplia muitas das deficiências já existentes, tais como:
o aumento da violência, prostituição, poluição sonora, consumo de drogas, ausência de
infraestrutura adequada, entre outros.
Um dos principais conflitos entre moradores provêm do tipo de perfil de cada um, pois, os
moradores antigos constituem a ideia de família, sobretudo devido aos valores culturais ali
estabelecidos, enquanto os novos moradores vêm a Gaibu devido às ofertas de emprego e não
remetem a esta visão familiar. Vale salientar que esta necessidade de empregar pessoas
provenientes de outros estados e até países, se dá pela ausência de trabalhadores capacitados
para designar as funções ofertadas pelo CIPS, reflexo da falta de investimentos do Poder Público
para os moradores de Suape.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado de discussões
acadêmicas sobre a dinâmica territorial em função da
construção da UHE Tucuruí e seus impactos que são
sentidos até os dias de hoje. O modelo
desenvolvimentista da década de 1960 e a necessidade
de se ocupar a Amazônia fizeram com que a ocupação e
ordenamento do território se desse sem se levar em
consideração as necessidades das populações locais,

provocando o fenômeno da desterritorialização e uma
nova busca por territórios. Tal prática acarretou
inúmeros problemas econômicos e sociais para os
habitantes do entorno do lago e seus descendentes.
Comentado [MSTC1]: Retirar o “se” e fazer a correção dessa
alteração no Abstract.

PALAVRAS‐CHAVE: Território; Desterritorialização; Usina Hidrelétrica de Tucuruí; Conflitos‐socioambientais.

CONFLICTS OF THE USE OF LAND IN THE REGION HYDROPOWER PLANT TUCURUÍ

ABSTRACT
This work is the result of academic discussions on
territorial dynamics due to the construction of Tucuruí
and their impacts that are felt to this day. The
development model of the 1960s and the need to
occupy the Amazon made the occupation and land that
is without taking into account the needs of local

populations,
causing
the
phenomenon
of
deterritorialization and a search for new territories. This
practice led to numerous economic and social problems
for the inhabitants around the lake and their
descendants.

KEY‐WORDS: Territory; Deterritorialization; Tucuruí Hydroelectric Plant; Environmental conflicts.
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Comentado [MSTC2]: Segundo as normas do evento, as
palavras‐chave devem vi separadas por virgula e, não por ponto e
vírgula como estão. Fazer a mesma alteração no Abstract.

1.

Introdução

Discutir os grandes projetos hidrelétricos foi e contínua sendo de grande importância
para o mundo todo, em especial para a região amazônica, uma vez que esta possui um enorme
potencial para a geração de energia, assim como possui uma enorme biodiversidade e diversos
grupos humanos que acabaram pagando diretamente pelo impacto causado pelas inevitáveis
construções que trarão o “desenvolvimento” para nosso país.
Este texto surge como uma reflexão a partir do tema Gestão dos Recursos Naturais,
Coletividades Territoriais e Desenvolvimento Local, visando responder a seguinte pergunta: até
que ponto as medidas mitigadoras dos projetos hidrelétricos contribuem para a reprodução
social das comunidades afetadas?
Para responder à questão proposta discutiremos o conceito de território e
territorialidade a partir de alguns autores que contribuíram para o desenvolvimento de ambos os
conceitos. Posteriormente, abordaremos rapidamente o papel que a Amazônia desempenha na
sustentação do desenvolvimento nacional e por fim analisaremos, a partir de revisão de
literatura e pesquisa de campo, o caso da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

2.

O problema dos territórios na Amazônia e os Grandes Projetos Hidrelétricos

A região Amazônica, em função da relevância de sua biodiversidade, uma vez que é
constituída por uma enorme variedade de ecossistemas, e por sua importância social, pois possui
uma considerável diversidade étnica, normalmente é alvo de muitos debates quando a discussão
se refere à relação homem‐natureza e aos territórios envolvidos nessa relação (PINTO, 2005,
p.183). No que diz respeito à utilização dos abundantes recursos hídricos presentes nesta região
faz‐se mister refletir sobre os impactos negativos e eventuais benefícios da retirada maciça de
comunidades inteiras das áreas que serão alagadas pelas hidrelétricas.
Para discutirmos tais impactos e benefícios é necessário discutir um dos elos que
relacionam sociedade e natureza: o território.
De acordo com Andrade (1995, p.20), a formação de um território desenvolverá nas
pessoas que ali habitam a consciência de sua participação com o local, gerando a ideia de
territorialidade.
No entender de Soja (1993, p.148), território é um lugar marcado por relações
funcionais e simbólicas e, ainda, que influencia questões sociais e psíquicas dos indivíduos.
Raffestin (1993, p.142‐3) salienta o caráter político do território a partir de sua
compreensão sobre o conceito de espaço geográfico. Ele afirma que o espaço é um substrato, um
palco, preexistente ao território. De acordo com Raffestin, “ao se apropriar de um espaço,
concreta ou abstratamente, [...] o ator ‘territorializa’ o espaço” (Idem, p.143).
Haesbaert (1994, p.210‐2) defende que a territorialidade, sendo um conceito oriundo da
noção de território, por sua vez, é compreendida como uma característica intrínseca e natural
dos povos, surgindo e se concretizando na convivência e mediante uma relação de afeto com a
região. Ou seja, além de incorporar uma dimensão política, ela diz respeito às relações culturais e
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Comentado [MSTC3]: É uma citação direta (contento inclusive
página da fala de Pinto, 2005)? Se for e com menos de três linhas,
onde estão as aspas? Se indireta (com suas palavras as ideias do
autor) não há necessidade de citar a página).
Comentado [MSTC4]: A fala “retirada maciça de comunidades
inteiras” não é prolixo? Se a retirada é maciça de comunidades....ou
se a retirada de comunidades inteiras...Reavaliar...

econômicas, pois se relaciona intimamente com a forma com que as pessoas utilizam a terra,
com elas se organizam e dão significado ao lugar.
Souza (2001, p.93) observa que território é um espaço definido e delimitado por
relações de poder, e que o poder não se restringe ao Estado e não se confunde com violência e
dominação. E que dentro do território do Estado‐Nação existentes múltiplos territórios.
Saquet (2004, p.116) vislumbra o território mediante as perspectivas política, econômica
e cultural. Ele crê que, via relações de poder, determinado grupo social molda seu cotidiano.
Além disso, não deixa de ressaltar a abordagem da natureza, já que esta faz parte do território e
dele é indissociável.
Ao analisarmos as ideias destes célebres autores percebemos a relação entre território e
territorialidade. Que os indivíduos desenvolvem um sentimento de pertencimento e afeto para
com o território. No bojo desta discussão os mesmos autores analisam o forçoso processo de
desterritorialização ao qual alguns povos são submetidos. Esta significa apenas o início de um
complexo processo de ressignificação de crenças, atitudes, valores e ideologias. Ou seja, se o
território evoca a ideia de estabilidade a ação de desterritorializar nos conduz à ideia de
desestabilização da relação homem‐ambiente.
A desterritorialização implica em um choque brutal de interesses, pois ela ocorre
quando o domínio territorial é perdido e aquilo que, antes, era concreto, cede lugar ao
sentimento de perda afetiva e desvinculação com a terra. A fragmentação se dá, gerando
enfraquecimento nas relações intra e intergrupais, além de afetar individualmente os sujeitos
desterritorializados (HAESBAERT, 1997, p.98). A seguir, percebe‐se um princípio de resistência
ante a situação de desengano e desvinculação com a terra. Resistir, para as populações
desterritorializadas, é um ato inerente à dimensão social que intermedia os processos de
negação e aceitação da nova realidade instaurada, em que os atingidos vivenciam recentes
mudanças, sem, entretanto, perder suas raízes. Eles acabam incorporando traços adjacentes à
sua cultura, o que acabará gerando na mesma modificações estruturantes e funcionais. Após este
momento de conflito vem a reconstrução dos saberes e fazeres sociais, que inicia com a
destruição de um hábito, passa pela resistência à imposição de novos comportamentos e se
encerra na superação em relação à situação fragmentária inicial e à remodelagem de valores ora
pulverizados (OLIVEIRA, 2000, p.110).
No que tange aos grandes projetos para a geração energética a partir de hidrelétricas na
Amazônia, a problemática da desterritorialização tem um capítulo notável, que ainda está sendo
escrito e reescrito com o passar dos anos, sobretudo por causa das consequências negativas aos
povos. Analisaremos aqui alguns aspectos relacionados à Hidrelétrica de Tucuruí e o processo de
desterritorialização dela oriundo e suas consequências. Mas antes disso, buscaremos inserir esta
grande obra o no contexto histórico de desenvolvimento econômico do país.

3.

Desenvolvimento Econômico e colonialismo: a Amazônia em foco

Para compreender a dimensão dos conflitos na Amazônia precisamos entender que esta
região desempenha desde longa data um papel primordial no projeto de desenvolvimento
econômico de nosso país.
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Durante o governo de Getúlio Vargas (ALVES FILHO, 1999) e, posteriormente o governo
de JK, já se percebia o princípio de um processo de integração da Amazônia ao eixo central de
desenvolvimento do Brasil (o Sudeste), reforçando a condição de colônia dessa região como
mero espaço de exploração e expropriação das populações locais, da exploração e exportação
das suas riquezas naturais e de fornecimento de matéria prima para abastecer e desenvolver
aquele centro urbano industrial nascente, símbolo da entrada no progresso e na modernidade do
capitalismo, além da sua inserção na política internacional.
A partir deste parâmetro de integração da “colônia” com a “metrópole”, de forma
burocratizada, autoritária e articulada com o grande capital, gesta‐se em gabinetes e escritórios
multinacionais o conjunto de “Grandes Projetos” ou os “Projetos Faraônicos” que foram
impostos sobre a região amazônica (GONÇALVES, 2005). Ampliou‐se a criação de redes e eixos
rodoviários e ferroviários, floresta a dentro, tendo em vista promover tal integração, facilitar a
exploração das suas riquezas naturais e a exportação das matérias primas, para abastecer os
centros internos do desenvolvimento e o mercado externo.
Para Carlos Gonçalves (2005, p. 79), até a década de 60 foi entorno dos rios que se
organizou a vida das populações amazônicas. A partir de então, e por decisões tomadas fora da
região, os interesses se deslocaram para o subsolo, para suas riquezas minerais, por uma decisão
política de integrar à região ao resto do país, protagonizado pelos gestores territoriais civis e
militares.
A bacia amazônica serviu como a fonte de energia para os megaprojetos, principalmente
da área de mineração, que viriam a se instalar na Amazônia. No entender de Filho (1999, p. 34),
a política de integração preconizada pelos militares criou uma relação colonial interna, na qual a
região sudeste, residência do grande capital, tornou‐se metrópole de outras regiões do país, ai
incluída a Amazônia. Os interesses locais e regionais foram massacrados em nome dos interesses
das instancias centralizadoras.
Essa política dos projetos megalomaníacos ou faraônicos não levou em conta os
interesses da população amazônica, nem tampouco a vocação geográfica dessa região. Sua
função essencial era a de captar divisas. Tal realidade é evidente em Tucuruí.

4.

Comentado [MSTC9]: Carlos Walter Porto Gonçalves é citado
como Gonçalves, independente de estar dentro ou fora do
parêntese.

Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT) e conflitos socioambientais

A construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí gerou a criação de um reservatório de
água gigantesco que implicou em perda de biodiversidade e no remanejamento da população
local, o que acabou resultando em enormes perdas para todos.
Sobre tal situação Mougeot afirma: “Um lago se formou, cobrindo uma área de 2.435
Km2 da qual cerca de 90% em ambiente de várzeas alta e terra firme, tradicionalmente
exploradas por diferentes grupos humanos”(1998, p. 233). De acordo com este pesquisador, o
represamento do Rio Tocantins induziu o deslocamento permanente de uma população
considerável, sem que houvesse providências oficiais de reassentamento destas populações
(Idem, p. 233)
Segundo Jatobá (Apud ARAÚJO, 2008), inúmeros conflitos passaram a ocorrer pelo uso
dos recursos naturais, principalmente relacionados a atividade pesqueira, envolvendo os
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Comentado [MSTC10]: Usar crase.

pescadores artesanais, os comerciais e os clandestinos que burlavam as regras do período do
defeso. Em função disso, a comunidade local começa a se organizar como intuito de defender
seus direitos de reprodução sócio‐espacial. De acordo com Araújo (2008, p. 5) em função do
número de atores sociais envolvidos e as repercussões ambientais negativas da implantação da
UHE, os movimentos sociais locais começaram a se organizar em busca de melhorias referentes à
garantia de seus direitos e reprodução de atividades econômicas e sociais.
Neste cenário conflituoso as populações locais desterritorializadas passaram a reclamar
uma nova territorialidade, buscando controlar os recursos materiais do meio, assim como para o
estabelecimento e manutenção dos significados e de todo o simbolismo que se desenvolve em
uma relação com o meio.
Para Corrêa (2009, p. 44), a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí se constituiu
num abuso de poder do Governo Federal que a projetou e a construiu sem ouvir sua população,
além de realizar estudos precários sobre o Impacto Ambiental na área de influência da barragem.
Precisamos levar em consideração que a expulsão e expropriação das populações de
suas terras, de suas origens, implicou num desenraizamento histórico‐cultural, visto que desses
povos, não são somente saqueados e depredados indevida e brutalmente seus bens materiais, a
terra em si e por si, mas o “jeito de ser” dessas populações na sua relação com e na terra, com
esses diversos ecossistemas, seus rituais, seus valores, seus conhecimentos, o seu modo de
produzir‐e‐existir e cuidar, está sendo dizimado (BOFF, 2004). Por isso, se faz necessário falar da
desestruturação dos modos de vida dessas populações atingidas, que têm todo o direito de lutar
pela sua terra, a fim de que possam resgatar o seu sentido de existir, rememorando sua história,
rompendo com tudo que rouba a história, suas raízes, sua memória.
Assim poderemos compreender o processo de “desterritorialização”, isto é, de exclusão
e de perda do território dessas populações atingidas mais diretamente pela barragem, que foram
expulsas e expropriadas de suas terras. A perda de seus territórios gera um ônus muito pesado,
pois a terra, a água, a floresta de onde e onde se produzem os produtos e bens de consumo e
comércio para sua reprodução social e humana de existência, também, produzem‐se e
reproduzem saberes, culturas, identidades; transmitem‐se tradições, valores e costumes que
conformam a sua organização histórico‐social e cultural como povos, grupos sociais, tudo lhes
está sendo usurpado.
No entender de Corrêa (2009, p. 46) essa exclusão ou perda e expulsão da terra dessas
populações precisa se compreendida de forma mais alargada e complexa, para além da terra ou
território em seu sentido físico, natural ou material mecanicista.
No tocante a essas populações atingidas pela barragem da UHT, a CPI das Barragens
(apud CORRÊA, 2009, p. 47) aponta que a população atingida vivia de atividades
agroextrativistas. Combinavam agricultura de subsistência com o extrativismo pesqueiro e
florestal. Os critérios não levaram em conta essa relação. Apenas a área de terra a ser entregue a
cada família parece ter sido critério que os dirigentes dos órgãos governamentais e da
Eletronorte levaram em conta nesse remanejamento.
Esta constatação da sugere e reforça a tese de que o espaço rural, dentro dessa lógica
desenvolvimentista, foi reduzido à agricultura ou à agropecuária, desconsiderando as
multiculturas produtivas desenvolvidas no espaço rural brasileiro e, particularmente amazônico
pelas suas populações rurais locais, o que caracteriza a complexidade e diversidade desse espaço
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e o desafio para as políticas públicas de desenvolvimento rural superarem esse reducionismo
agrícola e setorial (ABRAMOVAY, 2000).
Antônio C. Diegues (1999, p. 55), em seu estudo sobre o impacto dessa barragem, afirma
e defende que a instalação desse projeto alterou profundamente o modo de vida dos habitantes
dessa área, principalmente por terem incluído em seu cotidiano outras formas de
relacionamento com os novos atores que chegavam à região: as grandes empresas,
particularmente a Eletronorte.
Essas pessoas atingidas, além de serem enganadas, ficaram mais empobrecidas, haja
vista que antes da construção da barragem, mesmo com grandes dificuldades, as terras dessas
populações produziam muito: plantavam, pescavam em abundância. Com a barragem, parte
grandiosa dos recursos naturais é destruída, desestruturando os modos de vida dessas
populações atingidas, forçando‐as a migrar para cidade, onde passavam a “mendigar”.
No ambiente onde as populações locais residiam encontrava‐se grande “facilidades
“proporcionadas pela cultura do rio, quando supria a dieta alimentar com a pesca, frutas e
plantações da roça. De acordo com Castro (apud DIEGUES, 1999, p. 56), a primeira parcela de
famílias relocadas, no loteamento do Mojú (PA‐263), enfrentou terrenos de solos inférteis e
secos. Isso significou, nos primeiros anos, o suprimento de sua necessidade alimentar pela
compra de bens antes acessíveis como farinha, peixe e frutas; o abandono de tradições no uso de
plantas medicinais, anteriormente de fácil acesso, enfim, investir tempo e energia para criar um
novo habitat de vida e trabalho.
Isso se constitui numa espécie de “aglomerados de exclusão”. No que tange isso, Costa
(2004, p. 313) explica que essa expressão traduz a dimensão geográfica ou espacial dos processos
mais extremos de exclusão social porque ela parece expressar bem a condição de
desterritorialização – ou de territorialização precária – a que estamos nos referindo. O termo
aglomerado serve assim tanto para definir conjuntos, agrupamentos em geral traços de onde
provêm concepções como as de aglomeração humanas ou urbanas ou rurais, quanto para
significar amontoamento, um tipo de agrupamento em que os elementos estão ajuntados
confusamente.
É importante, contudo, reconhecer que há uma redescoberta e revalorização do lugar
anterior, que mostra e evidencia um sentimento de pertença e reconhecimento de seus
territórios – o rio, os igarapés, a mata, o quintal, as lendas –, e que se expressam como
lembrança do lugar, assumindo o trabalho caráter e papel fundamental nesse processo
(DIEGUES, 1999, p. 58). Em relação a isso, Diegues afirma:
“A memória alimenta as continuidades e religa o passado a esse presente que está sendo
reconstruído. A relação mais estreita com a natureza, com as particularidades da mata,
certamente inspira as lendas, como a dos botos, da matinta pereira ou outras formas
pelas quais a magia que a floresta encerra se manifesta. Essa continuidade encontrada
no simbólico dessas populações se expressa, sobretudo, na criação e na recriação do
grupo pelo trabalho, ao contrário da exterioridade encontrada no trabalho assalariado e
tem um caráter intimamente relacionado com o conjunto da vida” (1999, p. 58).

No que versa sobre a degradação ecológica causada por essa barragem, a CPI das
Barragens (apud CORRÊA, 2009, p. 48) evidencia a negligência e o desprezo pelos estudos desses
impactos pela Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte – o descumprimento das frágeis leis
ambientais do país. Ressalta‐se também que a Eletronorte (Centrais Elétricas do Norte), empresa
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pública, concessionária da exploração da energia, descumpriu quase que na totalidade o Código
de Águas (Decreto nº. 24.643/34), que regulamenta o uso de água no Brasil e, em particular, a
energia hidráulica, determinando medidas que garantam seu aproveitamento racional (CORRÊA,
2009, p. 48).
Como foi dito anteriormente, essa barragem inundou uma área gigantesca, atingindo
municípios à montante e à jusante da barragem. Criou um dos maiores lagos artificiais do mundo,
onde estão submersas vidas e vidas. Flora e fauna, com uma riqueza de diversidade biológica,
foram afogadas. Além disso, o solo e clima foram alterados. Toda uma diversa, ampla, rica e
complexa rede ecológica, com múltiplos ecossistemas, foi alterada e comprometida.
Nesse contexto, podemos entender o porquê da Usina Hidrelétrica de Tucuruí despertar
ainda hoje tantas discussões polêmicas, uma vez que ela é o retrato do descaso e omissão com os
menos favorecidos em prol do desenvolvimento e acumulação de capital de poucos.

5.

Considerações Finais

A partir do aprofundamento da reflexão acerca do empreendimento hidrelétrico de
Tucuruí pode‐se asseverar que esse modelo e política energética, fundado nessa racionalidade e
lógica produtivista capitalista, gera e produz a desestruturação dos modos de vida e de trabalho
dessas populações, que, além de “inundar” sua memória, seus saberes, suas atividades próprias e
seculares de produzir o território, produzindo‐se, nele e com ele, sua existência individual e
coletiva, material e simbólico‐cultural, “inunda”, também, uma “economia invisível”, que se faz,
historicamente, na contramão da economia de mercado dominante, isto é, ela é colaborativa,
coletiva, solidária, familiar, comunitária, respeita a natureza e dela é indissociável. Essa
“economia invisível”, que emerge de um local oprimido, de baixo, e é “inundada por e pelos de
cima”, tem seus limites – que são grandes –, mas apresenta possibilidades para se reinventar
novas territorialidades, lógicas de desenvolvimento e formas de sociabilidades alternativas à
hegemônica. Isso foi e está sendo destruído pela e para imposição dessa lógica de mercado, que
vem intensificando a exclusão dessas populações do campo na região amazônica, expressa em
territórios cada vez mais precarizados para a sobrevivência e convivência humana e social.
Em função do exposto podemos asseverar que as medidas mitigatórias não contribuem
de forma significativa para a reprodução das comunidades afetadas. Uma vez que a perda de
identidade cultural proporcionada com a desterritorialização forçada não pode ser sanada. Sem
contar que no caso dos grandes projetos hidrelétricos na Amazônia (Porque os desprivilegio não
é apenas somente dos atingidos pelo lago de Tucuruí, o mesmo se viu e se vê em Balbina – AM e
Belo Monte – PA, e provavelmente continuaremos a ver) pouco se fez para mitigar os impactos
socioambientais causados por tais empreendimentos. É como se não houvesse impacto, ou com
se este fosse mínimo e as Usinas viessem para salvar a população da penúria. Entretanto,
olvidam eles de dizer que a realidade posterior a tais projetos será caótica e cruel.
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RESUMO
Neste artigo evidenciamos a discussão sobre a cultura e identidade na comunidade quilombola Santo Antônio dos
Pretos. Com esse intuito realizamos pesquisas bibliográficas e documentais apoiando‐nos em livros, artigos e teses;
em sítios na internet; e em visitas à Secretaria de Cultura município de Codó. Além de conversas e entrevistas com
moradores da comunidade quilombola Santo Antônio dos Pretos.
A fim de apresentarmos uma visão construtiva
sobre cultura e identidade na comunidade Santo Antônio dos Pretos, destacamos as respectivas categorias e
autores: para tratar da cultura Geertz (2011); a identidade e religiosidade por Ferreti (2003) e para discutir sobre
territorialidade e identidade quilombola, Almeida (2008) e Rodrigues (2011). A partir das informações obtidas iremos
definir a cultura e o território simbólico da comunidade; e apontar elementos religiosos, festas, lendas e mitos.
Como também evidenciar a necessidade de inserção da comunidade nos programas e projetos do governo para o
fortalecimento das práticas culturais, bem como da necessidade de assistência técnica.

PALAVRAS‐CHAVE: cultura, identidade, comunidade, quilombola.

CULTURE AND IDENTITY IN SANTO ANTÔNIO DOS PRETOS QUILOMBOLA COMMUNITY
LOCATED IN THE MUNICIPALITY OF CODÓ‐MA
ABSTRACT
In this article we discuss about culture and identity on quilombola community Santo Antônio dos Pretos. To this end
we carry out bibliographic and documental research supporting us in books, articles and theses; in places on the
internet; and in visits to the Secretariat for Culture municipality of Codó. In addition to conversations and interviews
with residents of the quilombola community Santo Antônio dos Pretos. In order to present a constructive vision
about culture and identity in the community Santo Antônio dos Pretos, we highlight the respective categories and
authors: to treat culture Geertz (2011); the identity and religiosity by Ferreti (2003) and to discuss identity and
territoriality quilombola, Abdullah (2008) and Rodrigues (2011). From the information obtained will define the
culture and symbolic of the Community territory; and point out religious elements, fiestas, legends and myths. As
well as highlighting the need for inclusion of the community in the programmes and projects of the Government for
the strengthening of cultural practices, as well as the need for technical assistance.
KEY‐WORDS: culture, identity, community, quilombola.
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INTRODUÇÃO
Neste artigo argumentamos sobre a importância da cultura e do território para o
fortalecimento de identidade quilombola; os elementos religiosos, festas, lendas e mitos da
comunidade; a relação entre as práticas agrícolas e os elementos culturais; e a necessidade de
fortalecimento de práticas culturais e de assistência técnica na comunidade. Desse modo,
apresentamos as expressões culturais e de identidade dos moradores da comunidade
remanescente de quilombo Santo Antônio dos Pretos mostrando as mobilizações produzidas em
favor da valorização dos costumes e simbolismos tradicionalmente adquiridos.
Consideramos que para percebermos a abrangência social tomada pela cultura na
comunidade Santo Antônio dos pretos, é necessário nos reportarmos ao conceito apresentado
de Morin (citado por Melo, 2014, p. 24) o qual, nos leva a considerar a cultura como “conjunto de
regras, conhecimentos, técnicas, saberes, valores, mitos, que permite a alta complexidade do
indivíduo e da sociedade e que precisa ser transmitido e ensinado a cada indivíduo em seu
período de aprendizagem”. E a visão de Geertz (2011) quando classifica que a cultura apresenta
sua “densidade” através acontecimentos sociais, instituições, comportamentos ou dos processos
representados dentro de um contexto.
Através de aplicação de métodos de pesquisa e principalmente, entre estes pelos
depoimentos de moradores comunidade Santo Antônio dos Pretos, identificamos elementos
sobre a cultura e identidade quilombola de seus moradores. Percebemos que esses elementos
apresentam como meio de transmissão, a “narração tradicional” que para Marques (2012)
apresenta a valorização de relatos contados entre as gerações. Responsável imediatamente
também por fundamentar a dissertação apresentada neste trabalho.
MATERIAIS E MÉTODOS
Utilizamos como materiais: gravador de áudio para registros de depoimentos, câmera
fotográfica para registro da paisagem observada, artigos, livros, roteiro de entrevistas, além da
delimitação de local para o estudo, realizado na comunidade Santo Antônio dos Pretos que é
composta por quatro povoados: o central, que recebe o nome do território; Centro do Expedito;
Barro Vermelho e Ilha. Possuindo uma área de 2.139.55 hectares (CANTANHEDE FILHO, 1997,
apud LIMA, 2006). Apresentando em torno de 196 famílias no total. Sendo localizada na zona
rural da cidade de Codó no Estado do Maranhão a 57 km do centro urbano do município.
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FIGURA 1 ‐ Visão parcial da parte central da comunidade Santo Antônio dos Pretos, Codó‐MA
Para a obtenção de informações, a metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico e
documental que segundo Andrade (2010, p. 29) “tradicionalmente é elaborada em material já
publicado, incluindo material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações, [...],
bem como material disponibilizado na internet”. Ampliamos esse viés tradicional e nos apoiamos
em Le Goff (1994) para identificar e/ou elaborar e/ou interpretar os documentos monumentos
(expressões, imagens, silêncios, etc.).
Utilizamos como autores: Geertz (2011) visando à compreensão das relações culturais no
contexto da comunidade; para discutir sobre territorialidade e identidade quilombola, Almeida
(2008) e Rodrigues (2011); e em Ferreti (2003) para tratar da identidade e religiosidade na
comunidade.
Complementamos a metodologia com a pesquisa de campo que objetiva para Andrade
(2010, p. 130) “recolher e registrar, de maneira ordenada, os dados sobre o assunto estudado”. E
representamos o universo desta pesquisa pela técnica da “bola de neve”, que consiste em dar
por encerrada as entrevistas na medida em que as informações já não trazem dados novos.
Desse modo, elaboramos um roteiro de entrevistas gravadas, que ao ser aplicado com uma das
lideranças da comunidade Santo Antônio dos Pretos e mais cinco moradores da mesma, nos
forneceu elementos teóricos suficientes para a realização de análise e sistematização da redação
monográfica apresentada. Também realizamos a observação participante da paisagem e captura
de imagens durante os meses de dezembro de 2012 a fevereiro de 2014.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os primeiros elementos obtidos sobre a cultura e identidade na comunidade Santo
Antônio dos Pretos, neste trabalho, surgiram da oportunidade de ouvir o depoimento dos
moradores em relação à origem da comunidade. A partir dessa questão identificamos a
naturalidade na afirmação dos moradores ao se considerarem remanescentes de quilombos
assim como, expressam conhecimentos sobre as condições de sobrevivência de seus
antepassados, que são citados como exemplos de coragem e luta para a defesa do território da
comunidade.
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Quando buscamos conhecer o que significa ser quilombola para um dos camponeses da
comunidade, Manuel Sousa, de 17 anos, nos apresentou a sua forma de identificação cultural ao
colocar que:
Sê quilombola é segui sua tradição no território, bem como os outros podem viver
também seguindo sua tradição e não deixar que os brancos podem pisar nos preto.
Trabalhar na sua roça sem nenhum atrapalhamento, seguir mermo. Ter seu próprio
alimento produzido no campo.

Os moradores na comunidade Santo Antônio dos Pretos demonstram tanto que sabem
reconhecer os bens coletivos como os espaços mais reservados no território. Um exemplo disto
está no foto de se deixar as portas abertas em muitas ocasiões durante parte do dia, ou mesmo
quando precisam realizar alguma atividade que lhe ocupem horas, como a visita a algum outro
morador, a saída até a mata para coletar babaçu, colher em plantios, cuidar da roça, etc.

FIGURA 2 ‐ Porta fechada por corda
Outro elemento mantido tradicionalmente pelos moradores da comunidade Santo
Antônio dos Pretos se trata da renda. Ela é a reserva em arroz, fornecida através da doação
parcial de colheitas dos próprios moradores da comunidade, a fim de garantir a comercialização,
e assim gerar recursos para atender famílias, caso haja necessidade da compra de
medicamentos, por exemplo. Com isso, quem realiza a doação está garantindo um benefício para
os demais moradores no sistema de coletividade ou para si mesmo e seus familiares. Este
compartilhamento do território e a condição de “coletividade camponesa” são umas das
principais características de afirmação de identidade como remanescentes de quilombo.
A conquista da posse do território da comunidade Santo Antônio dos Pretos foi alcançada
inicialmente pela doação, mas posteriormente foi alvo do interesse de terceiros, os quais
provocaram lutas contra invasores que chegaram a desferir tiros que deixaram feridos e mortos.
Após o período de grandes confrontos a comunidade obteve acesso ao direito de certificação das
terras. Contudo, percebe‐se a existência de empenho para manter invasores distantes do local.
O termo luta está muito presente no cotidiano dos moradores da comunidade. E muitos
casos de resistência após a legalização do território, são comentados, como o caso de um grupo
de quase vinte homens que teriam chegado com motocicletas até o rio Codózinho que pertence
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à comunidade em busca da realização de pesca. O vice‐presidente da comunidade, Sr. Orlando,
nos contou que foi sozinho conversar e dizer para saírem, mas o seu pedido não foi atendido.
Então ele procurou outros moradores para garantir a proteção e ao encontrarem o grupo de
invasores disseram que tomariam suas motocicletas.
O grupo de invasores então resolveu sair do local, e possivelmente por não conhecer os
mecanismos legais que concedem a propriedade das terras dos moradores da comunidade Santo
Antônio dos Pretos, prometeram denunciar a expulsão ocorrida na delegacia do município de
Codó. No entanto, ao ser notificada sobre a ocorrência, a comunidade não recebeu penalização,
pois estavam buscando preservar seu território. E o Sr. Orlando nos informou que está sempre
atento a novas ameaças.
Como toda comunidade tradicional, na comunidade Santo Antônio dos Pretos destaca‐se
a “territorialidade” que segundo Almeida (2008) apresenta expressividade física e simbólica
típica, a qual “[...] funciona como fator defesa e força” e ocorrendo através de “laços solidários e
de ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre uma base física considerada
comum, essencial e inalienável, não obstante disposições sucessórias porventura existentes”
(ALMEIDA, 2008, p. 29).
Schmitt, Turatti e Carvalho (2002) também consideram que a territorialidade e o
parentesco, constituem a identidade que motiva os camponeses quilombolas a se estruturarem e
reconhecendo a importância do seu parentesco, este faz referência aos antepassados para
permanecer na luta pela posse e defesa do território no qual está inserido.
A comunidade Santo Antônio dos Pretos, como as demais comunidades tradicionais estão
inseridas no que Almeida (2008) destaca como uma população contemplada pela Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais que foi
instituída em 7 de fevereiro de 2007, através do decreto n. 6040 para a no art. 3 do decreto
presidencial que declara:
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e
usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição (Decreto n. 6040, art. 3 citado por ALMEIDA, 2008, p. 28).

Constata‐se assim, que a comunidade vem defendendo sozinha com suas próprias forças
a falta de informação e/ou respeito com a sua tradição e seu território, pelos que criam ameaças
e agem a fim de se apropriar do patrimônio territorial que está sendo preservado ainda quase
que exclusivamente pelos camponeses da comunidade Santo Antônio dos Pretos, e de modo
árduo, também ocorre o cuidado com a história dos que muito contribuíram com a formação do
país em que vivemos.
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Elementos religiosos, festas, lendas e mitos da comunidade

A comunidade Santo Antônio dos Pretos é conhecida pela prática da religião afro‐
brasileira denominada de Terecô que de acordo com Ferreti (2007, p. 1) também se encontra em
outras cidades do Maranhão e em outros Estados. O Terecô é também “conhecido por
‘Encantaria de Barba Soêra’ (ou Bárbara Soeira), por Tambor da Mata1”.
De acordo com Ferreti (2007, p. 1), o Terecô era uma religião praticada por escravos de
“fazendas de algodão de Codó e de suas redondezas” e a sua matriz africana ainda é pouco
conhecida. E “sua identidade é mais afirmada em relação à cultura banto” e a língua pronunciada
durante o ritual é comumente a portuguesa.
Ferreti (2007, p. 1) nos conta que no Terecô, “as entidades espirituais são organizadas em
Famílias” entre as quais:
[...] a maior e mais importante a da controvertida entidade espiritual Légua Bogi Boá da
Trindade, apresentado em Codó como “príncipe guerreiro” ou preto velho angolano e,
em São Luís, como filho adotivo de Dom Pedro Angassu, oriundo de Trinidade, ou como
um caboclo “da Mata”. Légua Bogi é também apresentado em terreiros da capital
maranhense.

A comunidade Santo Antônio dos Pretos realiza suas maiores festas religiosas em junho,
quando se inicia na noite do dia 12 em comemoração ao dia de Santo Antônio, continua no dia
13 que é o “dia do povo” onde são recebidas um grande número de visitantes, inclusive com a
presença do mestre Bita do Barão, o qual se iniciou no Terecô logo na infância, passada na
própria comunidade, o qual permanece durante todo esse dia acompanhado de seu grupo de
seguidores, concluindo na manhã do dia 14.
Para que ocorra a festa, as lideranças da comunidade costumam se reunir dias antes do
início a fim de coletar doações de alimentos junto aos moradores que colaboram de acordo com
suas possibilidades. E para formação de grupos para preparação das comidas que serão ofertadas
para visitantes e toda comunidade. Algumas mulheres se responsabilizam para ocupar o número
limitado de cozinheiras, pois o espaço da cozinha é considerado pequeno e alguns homens se
prontificam para buscar lenhas e o que mais tiver ao alcance no território.
Podemos observar a seguir, a tenda onde são realizadas danças nos dias de festas na
comunidade Santo Antônio dos Pretos:

1

Ferreti (2007) considera que este termo faz alusão à origem rural da religião.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

FIGURA 3 ‐ Área externa da tenda religiosa da comunidade Santo Antônio dos Pretos
Além da festa de Santo Antônio, ainda se comemora os dias de São José e de Santa
Bárbara no mês de setembro. Moradores nos informaram que a comemoração de Santa Bárbara
ocorria durante duas noites e um “dia”. Porém, também é explicado que muitos moradores se
mudaram2 da comunidade Santo Antônio dos Pretos, o número de participantes reduziu então
agora é “só uma noite e um dia”.
Recebemos informações de que a presença e a colaboração de moradores nas festas
religiosas, entre motivações acontecem devido ao pagamento de promessas e pedidos, também
está associada à boa vontade, pois não ocorre a obrigatoriedade para participação.
Além das festas religiosas, a comunidade também se envolve na “brincadeira” do Boi
Bumbá, no dia 24 de junho, que é realizada na área urbana do município de Codó, com isso os
moradores se organizam e apresentam para toda população da cidade em local público. Mas
para que a apresentação possa ocorrer os moradores procuram autorização junto à delegacia.
As lendas possuem uma importante função social no que se refere à preservação de
lugares sagrados, sendo conhecidas por moradores como o jovem Rui Moreira, 18 anos,
remanescente de quilombo da comunidade Santo Antônio dos Pretos que nos conta o que soube
através de seus familiares a respeito delas:
Eu ouvi dizer que tem um homem aí que virava cachorro, porco, esse negócio aí. Ai tem
um bucado de pessoa que disse que já viu visage. Eu mesmo nunca vi não [...] as visage
dis que aparece mais assim a partir da meia noite, as 12 hora, em beira de caminho, em
tapera veia, diz que aparece. E o bicho virado, aparece na quinta feira pra sexta feira,
pela lua cheia diz que aparece. O bicho tenta passar por cima que é pa outra pessoa virar
também.

Dona Mara Cardoso, 46 anos, nos contou sobre um mito ao dizer que: “no tempo dos
escravos, que tem as pessoas mais velha que apanhavo, amarravo. Aparecia bicho virado de
gente, mas ninguém sabe dessa história direito, parecia um bicho virado de gente.”
2

Vários moradores da comunidade possuem parentes que se mudaram de Santo Antônio dos Pretos para a área
urbana do município de Codó e para fora do Estado do Maranhão, onde se fixam devido a ocupações com estudos
e/ou profissionais.
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Podemos considerar que a comunidade Santo Antônio dos Pretos é composta por todos
os ricos elementos que compõe a cultura das comunidades tradicionais. Que é representada pela
religiosidade, culinária, manejo de recursos naturais, mitos e lendas. Fortalecendo laços de
solidariedade entre os camponeses, demonstrando que seus costumes são orientados pelas
tradições que foram formadas através de exemplos deixados por seus antepassados.


A relação entre práticas agrícolas e elementos culturais

Ao elaborar este tema de pesquisa, realizamos deduções sobre uma possível influência de
elementos culturais nas atividades agrícolas praticadas pelos camponeses na comunidade Santo
Antônio dos Pretos. A partir desse questionamento e das informações obtidas em campo,
podemos constatar a grande relevância dessa suposição.
Soubemos que há camponeses que recorrem à devoção de santos nos casos em que os
seus plantios apresentam baixa produtividade, como nos contou Rui Moreira: “tem um pessoal
que faz de vez em quando, a gente planta arroz, aí vê que o arroz ta fraco, a gente faz uma
promessa pra um santo. Aí no final quando a colheita é bom, a gente tira3 pra quele santo”.
Também obtivemos um depoimento que nos apresenta o conhecimento de um jovem
camponês da comunidade Santo Antônio dos Pretos sobre as possibilidades de acontecer algum
mal caso os dias santos não sejam “guardados”, como nos informa Manuel Sousa, 17 anos, que
nos disse que:
De antigamente esse negócio de dia de todos os santos vem direto pra nós como dia
santo pra gente e se a gente for duvidar pode acontecer, ocorrer alguma coisa com a
gente e não é pra gente fazer. E se a gente for duvidando pode acontecer. Dia de finado,
dia de finado a gente não trabalha pode ocorrer que a gente vê alguma alma, pode não
acontecer também.

Os moradores da comunidade Santo Antônio dos Pretos apresentam uma forte devoção a
diferentes santos da igreja católica. A partir dos quais, depositam confiança para que sejam
amenizadas as suas dificuldades encontradas inclusive em relação à produtividade de seus
cultivos, que em caso de atendimento, são divididos com o santo ou santa, no (a) qual
encontraram auxílio.
Dona Mara Cardoso, 46 anos, ainda nos relata os dias de santos nos quais não trabalha
por consideração à sacralidade representada pelos mesmos.
Dia de Santa Luzia, 13 de dezembro nós não trabalhamo porque é dia de Santa Luzia a
santa que protege nossa vista é a Santa Luzia. E Santa Bárbara, dia de São, São Pedro,
São João, nós não, não trabalhamo nesse dia porque nós considera essa data que é dia
de santo é 19 e 24 de junho. Aí essa data assim a gente não trabalha. A gente guarda o
dia santo, finado. Dia santo porque feriado a gente não guarda só dia de santo.
3

Quando o morador considera que obteve atendimento de um (a) santo (a) e quer retribuir, o mesmo procura a
pessoa responsável por esse (a) santo (a) na comunidade e lhe apresenta uma “joia” que se trata de um presente
sem a necessidade de contar detalhes sobre a graça alcançada.
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Sobre a disposição em “guarda o dia santo” tradição que Dona Mara se refere Rodrigues
(2011, p. 42) analisa como:
Um dos traços mais marcantes da resistência camponesa é a busca de garantir, às
gerações futuras, a sobrevivência material e simbólica. Ao mesmo tempo em que
preserva traços de sua tradição, incorpora novas práticas sociais no processo produtivo,
sem descaracterizar‐se, tradições costumes são resguardados e ratificados,
especialmente por meio de valores ancestrais e do sistema de herança que os revigoram
no ponto de vista identitário.

Ainda através do depoimento de Dona Mara Cardoso, 46 anos, podemos constatar que a
religiosidade exerce significativa influência sobre a realização de trabalhos na comunidade Santo
Antônio dos Pretos, um exemplo disto é o fato de haver o conhecimento da maioria dos
moradores sobre as datas religiosas. Com isso, podem se antecipar para obter seus suprimentos
para utilizarem durante os dias santos. Também podemos concluir que os feriados não religiosos
são considerados como um dia comum de trabalho.
CONCLUSÃO
A comunidade Santo Antônio dos Pretos possui grande representatividade cultural e
religiosa atraindo pesquisadores até de outros continentes que valorizam as tradições que
buscam se manter mesmo com tantos meios de automatização das funções e relações humanas.
A inserção desta comunidade em projetos para o fortalecimento de práticas culturais são de
fundamental importância e interesse por grande parte da sociedade.
Mas para que isto se torne parte da realidade dos moradores da comunidade Santo
Antônio dos Pretos, faz‐se necessário o comprometimento do poder público com a promoção de
reuniões, e que sejam pautadas atividades que considerem suas expressões consideradas por
Almeida (2008) como “físicas e simbólicas” para que atuem como protagonistas e não como meio
de captação de recursos públicos.
Em relação ao setor público, é notável que a comunidade Santo Antônio dos Pretos vem
apresentando necessidade da implantação de assistência técnica em todo o seu território.
Obtivemos vivência junto à área central da comunidade, que já foi citada em estudos, como local
que concentra poder político em relação às demais localidades do mesmo território. E podemos
constatar que esta área central é o local mais utilizado para a divulgação de possíveis projetos.
Ainda não está ocorrendo à atuação junto à área central de projetos que forneçam
assistência técnica para potencializar o rendimento da produção de alimentos. E orientar para
práticas seguras de aplicação de produtos químicos, por exemplo.
Os camponeses na sua maioria correm sérios riscos de saúde por contato com defensivos
químico que também são conhecidos na comunidade como “veneno”. Pois, na maioria, não
dispõem de informações sobre manejo dos produtos, aquisição de equipamentos de Proteção
Individual (EPI), nem da maneira adequada para descarte das embalagens, que se tornam em
alguns casos reutilizadas como recipientes para armazenar alimentos.
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Este fato é preocupante, ainda mais porque em caso de contaminação, o posto de saúde
existente não é suficiente para atender a população das localidades que compõem a
comunidade, havendo a necessidade frequente de deslocamento de pacientes até a área urbana
de Codó na tentativa de obtenção deste serviço.
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RESUMO
Este trabalho se pauta na adaptabilidade e nas
consequências socioambientais decorrentes do processo
de ocupação desordenada ao longo dos anos das áreas
de várzeas existentes na Bacia do Igarapé Paracuri,
localizada no Distrito de Icoaraci, Região Metropolitana
de Belém, de onde será mostrada a atual situação do
igarapé e das áreas de seu entorno. Objetiva‐se analisar
a importância que as várzeas representam para seus
moradores, além das consequências ambientais
causadas a seus afluentes no processo de ocupação
desordenada. Para a realização desse artigo foram
necessárias pesquisas bibliográficas, levantamento

documental, além de leituras mais atuais sobre
pesquisas acerca da situação habitacional em Belém,
também foram realizadas visitas em lócus e entrevistas
com os atores sociais sobre as iniciativas que estão
tomando no sentido de preservar o igarapé e as áreas
verdes em seu entorno, além de despertar uma
consciência ambiental em todos os moradores.
Observou‐se que ao longo do processo de ocupação
dessa área, as várzeas sempre foram subtratadas,
devido alagamentos periódicos e serviram para a
ocupação de uma população de baixa renda.

PALAVRAS‐CHAVE: Várzeas, ocupação do Paracuri, impactos socioambientais.

FITNESS FLOODPLAINS AMAZON: OCCUPATION OF LOWLAND AREAS BASIN OF IGARAPÉ
PARACURI
ABSTRACT
This work is guided adaptability and the
environmental consequences of the process of
disordered occupation over the years in the areas of
existing floodplains in Igarapé Paracuri Basin , located in
the District of Icoaraci , Metropolitan Region of Belém
Where will display the current status of creek and its
surrounding areas . The objective is to analyze the
importance of floodplains to represent its residents
beyond the environmental consequences caused
tributaries in the disordered occupation process. For the
realization of this article were necessary literature

searches , archival work , and most current readings on
research on the housing situation in Bethlehem , also
hits on locus and interviews with social actors on the
initiatives that are taking were made to preserve the
creek and green to your surroundings areas , besides
raising environmental awareness in all residents . It was
observed that during the process of occupation of this
area, the floodplains have always been left out , because
periodic flooding and served for the occupation of a low‐
income population.

KEY‐WORDS: Floodplains, Paracuri occupation’s, social and environmental impacts.
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ADAPTABILIDADE ÀS VARZEAS DA AMAZÔNIA: OCUPAÇÃO DAS ÁREAS DE VÁRZEA NA BACIA
DO IGARAPÉ DO PARACURI

Em nenhuma outra região o rio assume tanta importância fisiográfica e humana como na
Amazônia, região onde o rio condiciona e dirige a vida permitindo a circulação, o comércio e a
sociabilidade. (MOREIRA, 1960:63). O Estado do Pará possui a maior área do estuário do rio
Amazonas e Belém, com as suas mais de 39 ilhas, fazem parte do ecossistema de várzea que se
caracteriza pela vazão constante dos rios, ou seja, pela entrada e saída de água das marés
fluviais. Segundo Jurandir Rossi (1996:164) as matas de várzeas cobrem 55.000km2 da região
Amazônica, onde apresentam árvores de grande porte, sendo características da várzea terrenos
periodicamente alagados e sua composição florística varia de acordo com a duração do período
em que ela é alagada, onde nas áreas mais alagadas se assemelha aos igapós e nos meios
alagados se parece com vegetação de terra firme.
De acordo com Cunha e Salzano (1992, p.177) a várzea está longe de ser um ecossistema
homogêneo, indicando a existência de várzea alta junto ao rio, cujo solo é menos influenciado
pelas águas das marés e tem maior biomassa devido a maior deposição de sedimentos ao longo
do tempo e várzea baixa sendo mais recuada, recortada por igarapés e lagos temporários e
permanentes, onde há existência nessas várzeas de extensos tapetes de vegetação flutuante
(macrófitas aquáticas).
A classificação em várzea alta e baixa é feita de acordo com o nível topográfico,
composição química do solo e composição florística. Segundo Sampaio (1988), citado por Jardim
(2000), a diferença topográfica da várzea alta para a baixa é de aproximadamente 1,5 a 2,0
metros. Para Emilio (1990:219) existem diferenças significativas entre a flora, a fauna, o aluvião
depositado, o declive e a altitude, a acidez do solo e a produção de biomassa nas áreas de várzea,
que, no entanto compartilham características em comum, como por exemplo, o ciclo de
enchente e esvaziamento dos rios. As várzeas também são ambientes frágeis e uma vez
modificadas pela interferência humana, torna complexa sua recuperação (Junk 1997). Seu grau
de resiliência é baixo e a retirada da sua cobertura vegetal pode facilmente levar a perda do
habitat, devido à importância que as plantas exercem para a conservação ecológica e estrutural
desse ecossistema. Apesar de sua fragilidade, essas áreas servem como suporte socioeconômico
para um contingente humano considerável (HIRAOKA, 1992).
Dado esse cenário, a hipótese deste estudo é de uma caracterização sobre a
adaptabilidade humana às florestas de várzea situadas na microrregião de Belém no Estado do
Pará, relatando a riqueza biológica e a grande diversidade de espécies, mostrando o manejo das
populações, os diferentes modos de uso e conservação das várzeas, compreendendo desse modo
o processo de relação da várzea como lócus da produção/reprodução/adaptação no cotidiano
dos habitantes das várzeas da bacia do igarapé Paracuri, localizado no Distrito de Icoaraci, com
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14,60km2 de extensão, constituindo‐se num dos principais meios de transporte, fonte de
alimentação e renda para a população do bairro Paracuri e do Distrito de Icoaraci.
A microbacia do igarapé Paracuri possui uma posição geográfica privilegiada, pois está
próximo da orla fluvial e distante do centro da cidade, porém encontra‐se atualmente ameaçada
pela ocupação urbana desordenada pela população de baixa renda, principalmente nas áreas de
várzea, onde os moradores convivem com o ambiente alagável. Nesse local ocorre também a
extração de argila para produção de réplicas de vasos típicos de povos antigos indígenas, visto
que o bairro do Paracuri, onde se encontra a área de várzea estudada, é um importante polo de
Artesanato em cerâmica, garantindo ao lugar uma enorme importância, seja cultural ou
econômica.
Neste sentido justifica‐se a presente pesquisa no relevante papel de analisar o uso e a
ocupação de áreas de várzea da Bacia do Igarapé Paracuri e a adaptabilidade humana nessas
áreas, perceber a importância da várzea no modo de vida seus habitantes; ao mesmo tempo,
caracterizar o aspecto físico‐geomorfológico presente nesse ambiente; inferindo no estudo as
relações econômicas, culturais e sociais influenciadas por essa unidade geomorfológica que se
encontra em altitude inferior ao nível máximo da água da Baia de Guajará, onde é uma área
sujeita a enchentes diárias.
O estudo foi realizado na bacia do Igarapé Paracuri, que sofre influência da baía do
Guajará, sendo considerada uma das maiores bacias do município de Belém, constituída de
canais naturais que perfazem um total de 13.860m2 de extensão. Corresponde a uma área de
14,60 km2 de extensão, sendo 1,02 km2 (6,99%) de área alagável e 13,58 km2 (93,01) de área não
alagável. Coordenadas 1°18'58"S 48°28'46"W. Formada pelos bairros do Paracuri, Parque
Guajará, Agulha e parte dos bairros do Parque Verde, Tapanã e Ponta Grossa; e pelos igarapés
Paracurí e Livramento. Localizado na porção sudoeste do distrito do Bengui, estendendo‐se até
as margens da Baía do Guajará, tendo como limites ao norte os bairros da Ponta Grossa e Agulha
– Icoaraci; ao sul o bairro do Tapanã; ao leste o Parque do Guajará e a oeste a Baia do Guajará. É
uma área territorial do Distrito de Icoaraci, na região metropolitana de Belém do Estado do Pará.
Estudos bibliográficos comprovam que a ocupação da área remonta desde 1701 quando
houve a concessão em carta de sesmaria às terras entre o igarapé Paracuri até a Ponta do
Pinheiro, rio Maguari acima conhecidas como Ponta do Mel, do então governador interino do
Maranhão e Grão Pará Fernão Carrilho para Sebastião Gomes de Souza (13/11/1701), sendo
confirmados quatro anos depois, em 15 de outubro de 1705, por D. Pedro II, Rei de Portugal
como sesmaria. (JORNAL DE ICOARACI, 1992).
Em 1710, doada aos Carmelitas, foram instaladas duas fazendas (São João dos Pinheiros e
Nossa Senhora do Livramento), sendo chamadas de Santa Izabel do Pinheiro em 1750, por volta
de 1824 às terras foram passadas para o tenente‐coronel João Antônio Côrrea de Bulhões, dez
anos depois as terras foram compradas pela fazenda provincial do Pará para transformá‐las em
uma colônia para doentes portadores de Hanseníase, administrada pela Santa Casa de
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Misericórdia que, por falta de recursos o poder público, arrenda as terras em 1862 para um
alemão, anos depois o Governo decide transformar a fazenda em um povoado. (JORNAL DE
ICOARACI, 1992).
Provavelmente a partir de 1869, segundo Rocque (2001) houve a mudança de
denominação de Ponta de Mel ao povoado de Santa Izabel e que depois passou a ser chamada de
São João Batista de acordo com a Lei 1.169 em 28/11/1869. Em 07 de janeiro de 1906 o núcleo
inicial foi interligado a Belém pela Estrada de Ferro de Bragança, passando a ter uma maior
expressão, já se faziam presentes pequenos núcleos habitacionais, como Águas Negras, Agulha,
Brasília, Vila dos Inocentes e Tapanã. Em 1943 através do Decreto Lei Nº 4.505 de 30 de
Dezembro do mesmo ano o interventor Magalhães Barata mudou o nome do local para Icoaraci,
a Vila e suas terras integraram como distrito o Município de Belém (Jornal de Icoaraci 1992).

Figura 1 – Localização da Bacia do igarapé do Paracuri; Fonte: Google Earth

Devido suas condições naturais as famílias de melhor poder aquisitivo fizeram do local
como uma segunda casa para recreação e lazer, Icoaraci também passou a fornecer gêneros
alimentícios (peixes, marisco e agricultura de subsistência). Proliferou e prosperou nas áreas de
várzeas dos rios e igarapés existentes em Icoaraci as olarias (telhas, tijolos, louças de cerâmica),
habitando nessas áreas famílias que estavam ligadas direta e indiretamente com essa produção.
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De acordo com Dias (2007) na década de 1950 até aproximadamente 1970, não passava
de um afastado “dormitório”; advindo nesse período uma forte predominância da atividade
industrial de base tradicional (pesqueira, madeireira, de cargas, etc.), no final dos anos 60 e nas
décadas seguintes Icoaraci passou por um intenso movimento de ocupação de terras públicas e
privadas, pois com a instalação do Distrito Industrial de Icoaraci e como o centro de Belém já se
encontrava consolidado, as áreas de Terra Firme estavam sob o domínio das classes mais ricas e
de órgãos civis e militares, a escassez de recursos públicos, a falta de planejamento e a expansão
urbana da grande Belém fizeram com que a população menos abastada fosse para áreas de
várzeas e igarapés, dividindo o espaço com as famílias que ali habitavam envolvidas com o
artesanato devido instalações de olarias, dada a facilidade da extração de argila nas margens do
igarapé. Surgindo então as periferias de Icoaraci, como é o caso do Paracuri, que é um dos
bairros representativos do Distrito de Icoaraci.

MATERIAIS E MÉTODOS
No presente trabalho a pesquisa foi desenvolvida através de levantamento bibliográfico e
na coleta de dados secundários disponíveis, cuja finalidade foi a de embasar a análise conjuntural
do processo de ocupação das áreas de várzea da Bacia do Igarapé Paracuri, visita in lócus e, para
averiguar com maior profundidade todos os aspectos relacionados à ocupação das áreas de
várzeas do igarapé, realizou‐se entrevistas com moradores do local.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O processo de ocupação das baixadas do centro, contribuíram para intensificar o
surgimento de periferias caracterizadas a partir da construção das casas em palafitas, localizadas
em áreas de várzeas, a população que habita nessas áreas vive em contato direto com o rio
fazendo dele um produto, condição e meio de existência social. A maior parte das ações
realizadas pelo poder público nas áreas de várzea não proporcionou avanços reais à vida dos seus
moradores. Nessa área de ocupação ao longo da várzea da microbacia do igarapé do Paracuri, se
reflete o descaso por parte do poder público tanto socioeconômico, quanto ambiental, grande
parte do bairro não é urbanizada e sofre constantemente com invasões e ocupações irregulares
na área de várzea do Igarapé Paracuri, como o Paracuri I, Paracuri II e Paracuri III, onde as
construções se espalham ao longo das margens dos rios.
O Bairro do Paracuri antes caracterizado com uma grande floresta, cortado por igarapés,
com águas claras e limpas onde a comunidade se banhava, pescava e se divertia. Por volta de
1964 se intensificou a ocupação nessa área, pessoas de baixa renda e oriundas das outras regiões
do interior do Estado começaram a construir suas casas sobre palafitas, em áreas inundáveis pelo
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fluxo das marés. Atualmente apresenta uma população de baixa renda, com uma infraestrutura
pouco desenvolvida e condições de acessibilidade ineficientes.
A partir dos anos 1970 a ocupação no Paracuri I continuou e, desde então, está em
constante expansão. No início a ocupação se deu no topo desse terraço, a abertura das ruas do
núcleo seguia à disposição geomorfológica do terreno, ampliando‐se para o interior e alcançando
as várzeas alagadas e alagáveis. As condições topográficas do lugar dificultavam a pavimentação
de suas ruas, ao longo dos tempos os trechos interrompidos pelos cursos d’água nas várzeas
começaram a ser aterrados. Por volta dos anos 1984 e 1985 o então Governador Jader Barbalho
passa a contemplar o local com políticas públicas e leva alguns benefícios aos moradores, como
ruas asfaltadas e construção de escolas.
No bairro Paracuri II, na ocupação “Buraco Fundo” a chegada dos primeiros moradores ao
local começou há 15 anos, com o crescimento populacional a ocupação foi se estendendo e hoje
cerca de duas mil famílias residem na área. O local não possui saneamento básico e muito menos
água de qualidade. As ruas são tomadas por lama, em algumas delas o acesso só pode ser feito
por ponte, nos períodos de chuva o alagamento é constante. Ali também existe a comunidade
“Terra Nossa”, onde moram cerca de 2,8 mil pessoas que dependem de um único poço,
localizado no centro comunitário, a água disponível não é suficiente para atender às
necessidades de todos e o igarapé mais próximo foi poluído e contaminado há mais de 40 anos.
(O Liberal).
Em 1997 alguns moradores do bairro da Pratinha, localizado no distrito do Benguí,
ocuparam as margens livres do igarapé Paracuri e deram origem ao Paracuri III, que se trata de
uma ocupação em terreno de Marinha. Ao percorrermos a ocupação observamos que as
residências próximas à Rodovia Arthur Bernardes são em sua maioria de alvenarias e as outras
mais distantes da rodovia são de madeiras e as localizadas próximas ao igarapé são palafitas. As
atividades ali exercidas dependem da proximidade do rio, por isso as serrarias e estâncias são
predominantes.

Figura 3 – Presença de palafitas e falta de saneamento; Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4 – Atividades econômicas exercidas na área; Fonte: Elaborada pelo autor.

No Paracuri III as comunidades “Central Park” e “São Pedro e São Paulo” sofrem com a
falta de saneamento básico e de água encanada, alguns moradores reclamam de coceiras pelo
corpo decorrentes da má qualidade da água. Nessa área a cobertura vegetal original ainda é
significativa, porém o esgoto é lançado in natura, pois as maiorias das casas não possuem
banheiro interno fazendo com que as águas se encontrem contaminadas. Em relação ao
abastecimento de água, as primeiras áreas da ocupação já são beneficiadas por esse sistema,
outras ocupações mais recentes não possuem esses serviços, levando‐os a encontrar outras
formas de obter água, cavando poços “boca aberta” (tipo Amazonas) ou artesianos, que muitas
vezes são feitos sem conhecimento profissional, os quais, em sua maioria, se apresentam em
péssimo estado de conservação, localizados muitas vezes próximos a fossas e banheiros.
Nas residências localizadas às margens do igarapé ou em palafitas sobre ele a situação é
pior, pois a água chega através de ligações clandestinas, feitas de forma bem precária, com tubos
expostos, passando por valas e por dentro do igarapé, fato que contribui para a contaminação da
água que chega às residências, em outras casas a água é obtida através da compra, pois alguns
moradores pagam o valor de R$ 1,00 por balde para terem acesso à água potável. Sistemas de
drenagem e meio fio são quase inexistentes, situação que em épocas chuvosas facilita o
alagamento de ruas e até das próprias residências.
No decorrer da pesquisa, se observou que o local é dominado por lixo e águas
contaminadas, inclusive as pessoas constroem suas latrinas palafitadas nas ilhargas das casas, no
momento do trabalho de campo algumas pessoas jogavam lixo de suas janelas diretamente nas
águas que corriam por baixo das suas casas. Durante a noite a iluminação pública é quase
inexistente, favorecendo a violência. Em algumas residências as ligações são clandestinas.
No local existe tubulação feita na obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
mas que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém (Saaeb) ainda não concluiu o serviço,
pois ainda aguarda a finalização da construção da ponte do Paracuri para concluir o trabalho de
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ampliação no sistema de abastecimento de água. Esta ponte está sendo construída pelo governo
do Estado, através do projeto Ação Metrópole. (Diário do Pará).

Figura 5 – Obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 6 – Obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Fonte: Elaborada pelo autor.

O precário e inadequado manejo da bacia do Igarapé do Paracuri tem provocado
consequências, pois o crescimento populacional, urbanização e o péssimo uso dos recursos
disponibilizados pelo Igarapé Paracuri têm causado inúmeros problemas ambientais, como o
deterioramento da qualidade de suas águas devido ao longo dos anos receber resíduos e dejetos
dos mais variados tipos, a diminuição do ponto de retirada de argila, retirada da cobertura
vegetal natural, impermeabilização do solo que como consequência durante as chuvas eleva as
vazões acima da capacidade da rede de drenagem provocando inundações nessas áreas, que
possuem poucas ruas asfaltadas, onde observamos algumas ruas aterradas, aterro esse cedido
pela prefeitura municipal e feito através de mutirão pela própria população, em outras ruas é
possível ver aterro de caroço de açaí e de serragem de madeira.
Além de todos esses problemas já enfrentados pela população da bacia do igarapé do
Paracuri, outro problema vem se configurado nas margens do igarapé que, com as constantes
invasões, os locais onde se retira a argila vêm diminuindo, pois a existência de uma alta
concentração da argila (matéria prima usada pelos ceramistas) fez com que a presença de olarias,
oficinas e ateliês do bairro, que caracterizou todo um legado cultural, viessem a passar por uma
crise e a luta pela sobrevivência da categoria artesã ceramista se faz presente na tentativa de
resistência da "cultura identitária paraense".
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Em busca de melhor qualidade de vida os moradores da bacia estudada, junto com suas
associações, vêm há anos travando lutas, se unindo para cobrar providências do poder público e
tomando iniciativas para resolver seus problemas, principalmente os relacionados com o igarapé.
CONCLUSÃO

De acordo com a legislação ambiental, as áreas de várzea, por apresentarem um ecossistema
frágil são inadequadas para ocupação. Entretanto, com a falta de moradia e outras necessidades,
as pessoas de baixa renda têm como alternativa a ocupação destes espaços para adquirir casa
própria. Observa‐se que a ocupação da área da Bacia do Igarapé Paracuri está intimamente ligada
à falta de uma política pública eficiente de habitação para as pessoas que chegam à cidade, bem
como a insuficiência de geração de emprego e renda aos moradores, fazendo com que estes
venham a habitar lugares às margens dos mananciais, gerando com isso uma forte degradação
ambiental. A urbanização desordenada que se deu em Belém, principalmente, em bairros
periféricos, onde se encontram os igarapés, causou impactos no corpo hídrico como
assoreamento, desvio no curso do rio provocado por aterros, diminuição da vegetação de várzea,
poluição e contaminação da água.
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RESUMO
A mortalidade infantil vem sendo reduzida no Brasil nos
últimos anos graças às profundas mudanças sociais nas
condições de vida e saúde da população. Todavia, ainda
persistem enormes desigualdades sociais e regionais no
país, que contribuem para manutenção de elevadas taxas
de mortalidade infantil (TMI) em algumas regiões. O
Estado do Paraná, influenciado pelos bons indicadores da
Região Sul, é um dos Estados brasileiros com a menor
TMI. Mas também no seu interior são encontrados
municípios com taxas elevadas, distantes dos objetivos
propostos nos programas de controle e vigilância. Sob
este contexto motivador, o objetivo deste trabalho é
analisar as variações espaciais e temporais da
mortalidade infantil do Estado do Paraná, ao nível dos
municípios, para os anos de 2001 a 2012. Os dados foram
coletados em fontes secundárias oficiais, modelados nas

escalas espacial e temporal definidas e inseridos em
Sistema de Informação Geográfico (SIG). Neste ambiente
foram realizadas operações de estatística espacial,
correlação e dependência espacial. Os resultados
indicaram redução da TMI no período, mas há ainda a
manutenção de elevadas taxas em alguns municípios,
localizados, em geral, nas regiões Centro‐Sul e Centro‐
Oriental. Verificou‐se também municípios com elevadas
TMI, porém, esparsamente localizados, sem uma
tendência regional pronunciada, o que exige estudos das
particularidades sociais e de saúde pública relacionadas
às práticas de vigilância e controle. Os resultados foram
expressos em cartografia temática, com intervalo de
corte definido em 17,9‰, o mesmo indicador
estabelecido pela Organização Mundial da Saúde no
âmbito dos Objetivos do Milênio.

PALAVRAS‐CHAVE: mortalidade infantil; geografia da saúde; desigualdades regionais, Paraná.

GEOGRAPHY OF INFANT MORTALITY IN PARANÁ STATE, BRAZIL
The infant mortality has been reduced in Brazil the last
few years, through to the profound social changes in
living conditions and population health. However, there
are still huge social and regional inequalities in the
country, contributing factors to maintaining high infant
mortality rates (IMR) in some regions. The State of
Paraná, influenced by good indicators of the South, is
one of the Brazilian states with the lowest IMR. But also
within it are found cities with high IMR, distant from the
proposed control and surveillance programs. Under this
motivating context the objective of this work is to
analyze the spatial and temporal variations of infant
mortality, at the level of the cities, for the years 2001 to
2012. The data were collected in official secondary
sources, modeled on spatial and temporal scales defined

and inserted into Geographic Information System (GIS).
In this environment were performed spatial statistics,
spatial dependence and correlation operations. The
results indicated the reduction of IMR in the period, but
there are still the maintenance of high rates in some
cities, located generally in the Mid‐South and East‐
Central. Also verified cities with high IMR, however,
sparsely located, without a regional tendency
pronounced, which requires studies of social
particularities and public health practices of monitoring
and control. The results were expressed in interval
defined at 17,9‰, the same indicator established by the
World Health Organization in the context of the
Millennium Goals.

KEY‐WORDS: infant mortality; health geography; regional inequalities, Paraná.
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GEOGRAFIA DA MORTALIDADE INFANTIL DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL.
INTRODUÇÃO
A redução da mortalidade infantil é uma política estratégica para atingir o tão almejado,
mas ainda distante, desenvolvimento social do Brasil. É verdade que o país está adiantando‐se no
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (WHO, 2005), nomeadamente em
relação à taxa de mortalidade infantil (TMI). Mas também é verdade que os índices encontrados
no Brasil ainda estão longe daqueles encontrados nos países desenvolvidos (VICTORA et al, 2011).
Ademais, para além dessa questão comparativa, apresentam‐se ainda enormes desigualdades
regionais no país.
De acordo com Aber et al (1997), a mortalidade infantil é uma morte que, na maioria dos
casos, nunca deveria acontecer. De acordo com Lawn, Cousens e Zupan (2005) e Lopez et al (2006),
as principais causas da mortalidade infantil no mundo, como diarreia e pneumonia, por exemplo,
podem ser evitadas com cuidados médicos adequados e acesso a bens sociais básicos como
educação e alimentação. Portanto, é um indicador que, ao mesmo tempo, reflete as desigualdades
e as justificam.
A ampliação da rede assistencial, associada às políticas específicas para a redução da
mortalidade infantil (BRASIL, 2004) e mudanças sociais vivenciadas na primeira década do século,
foram responsáveis pela forte redução da TMI no Brasil: passou de 19,9‰ em 2001, para 13,6‰
em 2011 (FARIA, 2013). Também o Estado do Paraná, influenciado pelas políticas sociais do país,
experimentou redução na sua taxa de mortalidade: passou de 17,5‰ em 2001, para 11,6‰ em
2011. Mas há especificidades nas políticas de saúde pública neste Estado; a começar pela média
da mortalidade infantil bem inferior ao do país. De fato, o Paraná está entre os Estados brasileiros
com os melhores indicadores de saúde e não poderia ser diferente com as taxas de mortalidade
infantil. Entretanto, como os demais Estados, também o Paraná carrega desigualdades regionais
importantes e variações internas que tornam as taxas de mortalidade infantil, em alguns
municípios, superiores à média do país (FARIA, 2013).
Entretanto, ainda não se fez um estudo geográfico da mortalidade infantil, pelo menos ao
nível do Estado do Paraná, com seus 399 municípios e 10.577.755 habitantes (IBGE, 2011). Um
estudo feito nesta escala, mas não de natureza geográfica, foi publicado por Andrade et al (2006).
Os autores observaram que os municípios agregados com piores condições de vida são também os
que apresentam as taxas mais elevadas de mortalidade infantil, com índices ainda mais acentuados
na mortalidade pós‐neonatal. Entretanto, os autores não estabeleceram uma relação espacial
entre os indicadores, ou seja, quais municípios apresentaram, simultaneamente, piores
indicadores sociais e de mortalidade infantil. E isso dificulta bastante a implementação de políticas
públicas voltadas para a redução das desigualdades regionais em saúde.
Outro trabalho importante sobre a mortalidade infantil no Paraná foi desenvolvido por
Mathias, Assunção e Silva (2008). As autoras analisaram os óbitos infantis registrados entre 2002
e 2006 na 15ª Regional de Saúde do Paraná e observaram que mais de 75% desses óbitos poderiam
ter sido evitados com cuidados médicos adequados. Houve, conforme o estudo, redução da
mortalidade infantil no período, mas a irresolutividade dos serviços de saúde contribuíram para
manutenção de elevadas taxas em alguns locais. Entretanto, também neste estudo se observa a
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necessidade de mapear esses indicadores, pois não se consegue identificar suas localizações.
Atente‐se que sem o mapeamento não é possível definir os territórios onde se fazem necessárias
políticas de promoção à saúde infantil no Paraná.
Um estudo recente sobre a geografia da mortalidade infantil no Brasil foi desenvolvido por
Faria (2013). Talvez o primeiro à escala do país, agregando‐se indicadores de 2000 à 2010, ao nível
dos Estados e do Distrito Federal e das regiões brasileiras. Este estudo, uma introdução geográfica
à problemática da saúde infantil, encontrou associações espaciais importantes entre indicadores
de mortalidade infantil, acesso aos serviços de atenção primária à saúde, uso do pré‐natal e
desigualdades sociais. Da mesma forma, mas sob outra escala, Faria e Miranda (2013) aplicaram a
cartografia computacional para analisar o comportamento espacial da mortalidade infantil em
Minas Gerais. Os autores observaram clusters de elevadas taxas de mortalidade infantil nos
municípios mais carenciados dos Vales do Jequitinhonha e, ao contrário, baixas taxas de
mortalidade infantil nos municípios menos carenciados do Triângulo Mineiro. Ademais, houve uma
correlação espacial significativa entre municípios com elevadas taxas de mortalidade infantil e
elevadas taxas de gestantes que não realizaram o acompanhamento pré‐natal.
Sob esse contexto e considerando as especificidades geográficas, políticas e sociais do Estado
do Paraná é que se apresenta este estudo, cujo objetivo é analisar as variações espaciais e
temporais da mortalidade infantil, ao nível dos municípios deste Estado, para os anos de 2001 a
2012. O artigo apresenta uma dimensão analítico‐descritiva, relacionada com a apresentação dos
indicadores em cartografia temática, e uma dimensão analítico‐crítica, relacionada com as
reflexões sobre as desiguais geografias da mortalidade infantil do Paraná. Para fazer isso,
organizamos o texto em três seções, mas sem necessariamente dissocia‐las, a saber: materiais e
métodos, resultados e discussão e considerações finais.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi feito ao nível dos Municípios do Estado do Paraná, para os anos de 2001 à
2011, agregadamente três períodos analíticos: 2001‐200, 2005‐2008 e 2009‐2011. O Estado do
Paraná está situado na região Sul do Brasil, e possui cerca de 10.577.755 habitantes e uma área de
199.307,922 km2 distribuídos em 399 Municípios a serem analisados (IBGE, 2011).
Os dados foram coletados em fontes secundárias oficiais, nomeadamente o Sistema de
Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE). Infelizmente os dados mais atualizados para a
mortalidade infantil são datados de 2011, assim impossibilitando uma abordagem mais próxima
de 2014. De posse desses dados, construímos os seguintes indicadores: i) taxa de mortalidade
infantil (TMI), agregado para os anos de 2001‐2004 e 2005‐2008; 2009‐2011 ii) taxa de variação da
TMI por municípios do Estado do Paraná, entre os períodos analíticos agregados.
O método bayesiano empírico foi utilizado para minimizar as flutuações aleatórias das TMI,
conforme orientação de Câmara et al (2004). Através deste método os municípios tiveram suas
taxas re‐estimadas através da aplicação de uma média ponderada entre o valor medido e a taxa
média global, em que o peso da média foi inversamente proporcional à população do município.
As análises espaciais foram realizadas com uso das técnicas exploratórias de dados
espaciais (CÂMARA et al, 2004), através de intervalos de classe quintis e quartis. Posteriormente,
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os indicadores foram inseridos em um Sistema de Informação Geográfico (SIG), através do qual foi
produzida cartografia temática utilizada na análise e discussão. Neste ambiente foram também
realizadas operações de estatística espacial, correlação e dependência espacial e projeção de
cenários distributivos da mortalidade infantil no Estado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considere‐se, pois, os resultados e a discussão conjuntamente, de modo que os resultados
possam ser, ao mesmo tempo, apresentados e analisados. Inicie‐se mencionando que o Estado do
Paraná, assim como o Brasil, teve sua taxa de mortalidade infantil (TMI) significativamente
reduzida nesse início de século. O Estado possuía uma taxa de 15,5‰, em 2001, passou para
11,6‰, em 2011. O que representou, nos dois períodos, um valor abaixo da média nacional, que
era de 19,9‰ em 2001 e passou para 13,6‰ em 2011.
Esse bom indicador, contudo, não representa a realidade regional do interior do Paraná.
Embora as desigualdades internas a este Estado possam ser minimizadas quando comparadas com
outras realidades brasileiras, como Minas Gerais, por exemplo (FARIA, 2013), é importante,
sobretudo nas ações de vigilância, considerar as variações regionais nas condições de vida e saúde.
As variações regionais nas TMI devem ser avaliadas sob duas perspectivas: a da redução
espacial e temporal, de um lado, e a da significância dessa redução, tendo em vista uma realidade
regional apresentada, por outro. Por exemplo, o município de Palmas, localizado no Sul do Estado,
apresentou a TMI mais elevada no período de 2001‐2004, 30,9‰. Teve essa taxa reduzida para
18,65‰, em 2005‐2008, e 13,37‰, em 2009‐2011. O que significou uma redução de 56,7%.
Opostamente, o município de Santo Antônio do Sudoeste, na região do mesmo nome, apresentou
a menor TMI no período de 2001‐2004, 10,57‰. Mas teve essa taxa aumentada para 15,47‰,
entre 2004‐2005, com discreta redução no período de 2009‐2011, quando apresentou uma taxa
de 13,9‰. Houve, portanto, piora do indicador, um aumento de 31,5%, comparativamente ao
início e fim do período analisado. Uma avaliação comparativa apenas numérica não consideraria
um fator qualitativo essencial na avaliação desses dois municípios, qual seja: embora com uma TMI
mais elevada, Palmas comportou‐se mais positivamente no combate à mortalidade infantil, ao
passo que Santo Antônio do Sudoeste, embora com uma TMI menor, precisa reavaliar suas ações
de controle e vigilância. Da mesma forma, é possível encontrar municípios do Estado do Paraná
cujos indicadores denotam eficácia nas ações de vigilância e controle, como também o contrário
pode acontecer. Portanto, apresenta‐se aqui a questão da produção de políticas proativas não
apenas para a redução da mortalidade infantil, mas também para a manutenção dessas taxas em
números cada vez menores.
Vejamos, em primeiro lugar a distribuição espacial das TMI (figura 1), e, posteriormente, o
comportamento espacial das variações entre períodos agregados analisados (figura 2).
A figura 1 apresenta uma prancha com três de mapas (A, B e C), com as TMI calculadas para
todos os municípios do Paraná, agregadas para os períodos de 2001‐2004 (A), 2005‐2008 (B) e
2009‐2001 (C). Na construção dos mapas utilizamos intencionalmente um intervalo de corte de
17,9‰, pois este é exatamente o indicador pactuado por diferentes países, incluindo o Brasil, para
a redução da mortalidade infantil até o ano 2015, no que se convencionou chamar, incluindo‐se
outros indicadores sociais estratégicos, de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (WHO, 2005).
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Os municípios representados de cor amarelada (figura 1) são locais que já alcançaram essa meta,
com taxa situada entre 10,57‰ e 17,9‰, e os municípios de cor alaranjada são locais cujas TMI
estão acima dos 17,9‰, atingindo, conforme a legenda do mapa, o máximo de 30,94‰.

Uma primeira observação, que é também um aspecto positivo das políticas públicas de
saúde no Estado do Paraná, é a sensível redução da TMI na maioria de seus municípios. Uma análise
comparativa dos três períodos agregados permite verificar a tendência espacial e temporal de
redução do número de municípios com TMI acima de 17,9‰, acompanhado do aumento do
número de municípios com TMI abaixo de 17,9‰. Se no primeiro período 169 municípios
apresentavam taxas acima desse valor, no último período, são apenas 65 municípios com esse
valor.
Na figura 1 (A) é possível observar uma concentração espacial de elevadas TMI nas regiões
Centro‐Oriental e Centro‐Sul. Estas regiões, definidas por Draciaki (2013) como áreas socialmente
carentes do Estado, ainda hoje talvez se possa afirmar o mesmo, justificam essas taxas elevadas,
embora nos dois últimos períodos analisados (figura 1, B e C), observa‐se uma tendência a redução
dessa concentração. De fato, a mencionada redução do número de municípios com TMI acima de
17,9‰, apresenta‐se mais evidenciada nessas duas regiões. Observe‐se, pois, a figura 1 (C), que a
região Centro‐Oriental apresentou, em geral, reduzidas TMI no período de 2009‐2011. Uma
avaliação generalizada, tendo em vista apenas o intervalo de corte estabelecido, com as cores que
lhe foram atribuídas, permite afirmar que a região Centro‐Oriental apresentou uma redução
superior àquela observada na região Centro‐Sul. Nesta, como no Estado do Paraná, em geral,
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

também foi observada redução da mortalidade infantil. Contudo, nesta última, a redução foi bem
menos expressiva, e isso tanto geograficamente, pois em entre 2009‐2011 há ainda uma grande
quantidade de municípios com elevadas TMI, quanto em relação ao indicador em si, ou seja, sua
variação quantitativa, em termos absolutos.

O estudo da distribuição espacial das TMI pode ser comprometido, entretanto, se não se
considerar a variação espacial dessas taxas entre os períodos estudados. Por isso, construímos dois
mapas (Figura 2, A e B) apresentando essa variação. Uma análise desinteressada poderia
negligenciar o fato de que, malgrado as TMI terem sidos reduzidas no Estado do Paraná, tal
redução não expressa comportamentos regionais específicos, ou mesmo situações muito
peculiares em alguns municípios.
De fato, para 105 municípios do Paraná a TMI não apenas não reduziu como aumentou no
período analisado. O que é um contrassenso em relação à política de redução da mortalidade
infantil no Estado do Paraná e no Brasil. Analisamos esses municípios e não encontramos tendência
regional ou dependência espacial pronunciada (figura 2). Ou seja, não há, pelo menos nesse
cenário, um comportamento regional, senão variações esparsamente localizadas. Isso levou a
considerar que a elevação das TMI nesses municípios talvez estejam em relacionadas não com suas
localizações, mas com suas tipologias. Obviamente, não é nosso objetivo trabalhar uma tipologia
dos municípios paranaenses, entretanto, um indicador demográfico simples nos levou a perceber
que, em sua maioria, são municípios de pequeno porte populacional. Excetuando‐se Francisco
Beltrão, localizado à Sudoeste do Estado e cuja população, em 2011, era estimada em mais de 80
mil habitantes, todos os municípios que tiveram suas TMI aumentadas possuem população abaixo
de 50 mil habitantes. Ainda mais, dos 103 municípios nessa condição, 97 têm população abaixo de
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20 mil habitantes. O que permite concluir que as ações de vigilância e controle da mortalidade
infantil precisam ser intensificadas nesses locais.
Mencione‐se ainda dois aspectos importantes a serem considerados na análise da Figura 2,
agora comparando‐a com a figura 1. Observe que a região Centro‐Sul, embora mais ao seu sul
tenha apresentado e mantido a redução da TMI, ao centro dessa região, ocorre o oposto. Ou seja,
ao centro a variação negativa das TMI entre os dois primeiros períodos, não se mantém entre o
segundo e terceiro período, quando a variação, infelizmente, apresentou‐se positivamente. O que
significa que a TMI tende a aumentar nesses municípios. Fato que indica uma problemática
importante nas ações de vigilância, a saber: a dificuldade de produzir políticas equitativas e
proativas, senão também a dificuldade em manter os bons indicadores já alcançados. As políticas
de vigilância, sobretudo da saúde infantil, precisam lidar com a questão das oscilações dos
indicadores, quase sempre derivadas das oscilações das condições sociais e regionais.
O segundo aspecto está relacionado exatamente com o oposto do que se dá na região
Centro‐Sul. Veja‐se os casos da região Noroeste, Oeste e região Metropolitana de Curitiba. Nestes
locais, o índice de redução das TMI foi acentuadamente negativo, comparativamente aos anos de
2005‐2008 e 2009‐2011. O que nos permite sugerir que, de um lado, as condições sociais foram
melhoradas e, de outro, as políticas públicas de saúde foram resolutivas. Portanto, há que se
considerar, para efeitos de implementação de políticas públicas, as razões espaciais que explicam
a manutenção de baixas TMI, em alguns municípios, e elevação dessas taxas em outros. E a esse
respeito, mencione‐se a necessidade de se considerar a dinâmica regional relacionada com a
produção do social do espaço e as condições sociais, em geral, e de saúde, em particular, dela
derivada.
CONCLUSÃO
Um dos grandes desafios da vigilância à saúde, notadamente da saúde infantil, é ultrapassar
os estudos de análise temporal e inserir a dimensão espacial do fenômeno. Este estudo mostrou
uma experiência de análise, ao mesmo tempo, temporal e espacial das TMI no Estado do Paraná.
Há um enorme caminho a ser descortinado nesse sentido, e a Geografia tem muito a contribuir.
É desigual a geografia da mortalidade infantil do Estado do Paraná. Talvez o seja na maior
parte do Brasil. Mas há especificidades históricas e mesmo geográficas que determinam condições
específicas e razões específicas para essas desigualdades. Observou‐se a redução das TMI no
Paraná. O mesmo, provavelmente, aconteceu na maior parte do Brasil, com poucas exceções,
infelizmente (FARIA, 2013). Mas essa redução geral esconde realidades locais onde as TMI não
apenas não reduziram, como aumentaram no período. Para pelo menos 11% da população do
Paraná a mortalidade infantil aumentou entre 2001 e 2011. Mas esse aumento não foi homogêneo,
como também a redução das TMI também não o foram. Observou‐se elevadas TMI nas regiões
Centro‐Oriental e Centro‐Sul. Mas o modo como essas taxas se comportaram foi diferente entre
essas mesmas duas regiões. De modo geral, houve redução das TMI. Mas essa redução foi mais
expressiva na região Centro‐Oriental. De fato, a região Centro‐Sul apresentou redução das TMI
entre o primeiro e segundo períodos analisados. Mas o mesmo não aconteceu entre o segundo e
terceiro período analisados. O que demostra a dificuldade em não apenas reduzir as TMI, mas em
mantê‐las reduzidas.
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Algumas regiões, como o Noroeste e o Oeste, tiveram comportamentos parecidos com as
da região Centro‐Oriental. Nestes locais, observou‐se uma tendência espacial à redução das TMI,
como também a manutenção dessas taxas em valores reduzidos. Entretanto, o cenário distributivo
das variações das TMI apresentado na figura 2 é bem mais complexo que o da figura 1. De fato, em
todas as regiões do Paraná há casos de municípios cujas TMI aumentaram no período analisado.
Então, para entender essa distribuição espacial, recorremos a um indicador demográfico simples
de porte populacional. E foi muito oportuno, pois observamos que, à exceção do município de
Francisco Beltrão, são municípios de pequeno porte populacional. O que levou a considerar as
especificidades sociais e econômicas desses locais. Daí também a razão por termos encontrado
uma distribuição geográfica mais desconcentrada, pois é um dado relacionado com a tipologia dos
municípios. Como se trata de uma tipologia de cunho dimensional, os indicadores de elevação das
TMI foram encontrados em todas as regiões do Estado.
É pertinente, contudo, finalizar esse artigo mencionando a necessidade de inserir, na
análise das razões espaciais das variações regionais nas TMI, os indicadores sociais de contexto.
Evidentemente, sobretudo em relação à mortalidade infantil, fatores sociais relacionados às
condições de trabalho e moradia; às condições de saneamento básico; o nível de escolaridade da
mulher em idade reprodutiva; o acesso aos serviços básicos de saúde; entre outros, são
fundamentais para entender a geografia da mortalidade infantil no Paraná. E a esse respeito é
pertinente também mencionar que tais fatores vêm sendo considerados em áreas temáticas
correlatas ao projeto “Geografia da mortalidade infantil”, em desenvolvimento no Instituto Federal
do Paraná.
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RESUMO
O trabalho objetiva investigar o grau de
conhecimento dos professores de geografia e ciência
no ensino fundamental e geografia e biologia do
ensino médio do município de Santa Cruz/RN, acerca
do processo de desertificação. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, a realização de
visita a municípios do Núcleo de Desertificação do
Seridó e da aplicação de questionários. É cada vez
mais importante discutir os problemas ambientais no
contexto escolar, dentre eles a desertificação,
processo de degradação ocorrida no semiárido
nordestino. Ao longo do trabalho, constatou‐se que a

maior parte dos docentes de Santa Cruz já ouviu falar
do processo de desertificação e conhece a respeito, o
que pode ser evidenciado pelas definições
apresentadas na fase de aplicação dos questionários.
No entanto, observou‐se que a temática da
desertificação não é devidamente explorada em sala
de aula ou mesmo nos projetos interdisciplinares
desenvolvidos nas escolas em que os mesmos
trabalham. Sendo assim, faz‐se necessário ampliar a
visão acerca dos problemas que afetam na atualidade
o bioma da caatinga, investigando suas origens e
como se relacionam.

PALAVRAS‐CHAVE: Meio ambiente, desertificação, semiárido.

THE DESERTIFICATION THEMATIC APPROACH IN THE CLASSROOM: AN ANALYSIS OF
KNOWLEDGE OF TEACHERS OF BASIC EDUCATION SCHOOLS IN THE CITY OF SANTA CRUZ / RN
ABSTRACT
The paper aims to investigate the extent of knowledge
that basic education teachers from Santa Cruz/RN have
about the desertification process. The methodology
used was literature research, conduction of visits to the
municipalities from the Desertification Center of Seridó
(Núcleo de Desertificação do Seridó) and questionnaire
application. It is increasingly important to discuss
environmental issues in the school, including
desertification and degradation process occurred in the
northeastern semi‐arid. Throughout the work, it was

found that most teachers in Santa Cruz heard of
desertification and know about, which can be evidenced
by the definitions given in the application phase of the
questionnaires. However, it was observed that the issue
of desertification is not properly explored in the
classroom or even in interdisciplinary projects
developed in schools in which they work room.
Therefore, it is necessary to expand the vision of the
problems affecting today's savanna biome, investigating
their origins and how they relate.

KEY‐WORDS: Environment, desertification, semiarid.
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A ABORDAGEM DA TEMÁTICA DESERTIFICAÇÃO NA SALA DE AULA: UMA ANÁLISE DO
CONHECIMENTO DOS DOCENTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ/RN
INTRODUÇÃO
O trabalho ora apresentado tem por objetivo investigar o grau de conhecimento dos
docentes das disciplinas de Geografia e Ciências do ensino fundamental e de Geografia e Biologia do
ensino médio da rede pública (estadual e municipal) e particular de ensino de Santa Cruz‐RN a
respeito do tema desertificação. Trata‐se do produto final de um projeto de pesquisa intitulado “A
abordagem da temática desertificação na sala de aula: um estudo nas escolas de ensino
fundamental e médio do município de Santa cruz/RN”, desenvolvido ao longo dos anos de 2012 e
2013 no contexto do Núcleo de Pesquisa sobre Dinâmicas Socioambientais do Trairi (NUPEDS), do
IFRN – Campus Santa Cruz.
Para este trabalho foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, através da
leitura de livros, artigos científicos, pesquisas na internet, objetivando adquirir um domínio maior
do tema proposto, entendendo a trajetória do conceito de desertificação e como o processo vem
se apresentando no mundo e no Brasil, principalmente no Nordeste. Em seguida, foi utilizada
como metodologia a aplicação de questionários com professores das redes pública e particular
de ensino de Santa Cruz, objetivando adquirir as informações necessárias para que pudéssemos
identificar o grau de conhecimentos dos docentes sobre o processo de desertificação no Rio
Grande do Norte.
O trabalho está estruturado em duas partes: na primeira, discutem‐se os aspectos
conceituais a respeito do processo de desertificação. Na segunda, procede‐se a exposição dos
resultados da pesquisa abordando‐se os principais aspectos acerca dos conhecimentos dos
professores participantes da pesquisa.
UM OLHAR SOBRE O PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO
A preocupação com a problemática da desertificação no mundo não são recente. Ainda na
primeira metade do século XX, estudiosos se debruçavam sobre os problemas decorrentes da
degradação ambiental em regiões áridas e semiáridas.
Analisando a origem e a evolução do conceito de desertificação, Rego (2012) ressalta a
existência de duas vertentes de pensamento sobre a origem do termo desertificação. A primeira
credita a origem do termo ao francês, Louis Lavaudeau, que em 1927, deu ao termo um
significado científico ao estudar o processo de empobrecimento dos arvoredos do sul da Tunísia.
O autor verifica ainda que a maioria dos estudiosos aponta o também francês André Aubréville o
pioneirismo no uso do termo. A segunda vertente, por sua vez, prioriza o pioneirismo dos norte‐
americanos, quando nos anos 30, utilizaram o termo desertificação para definir os processos de
degradação – chamados de Dust Bowl – ocorridos nos Estados de Oklahoma, Kansas, Novo
México e Colorado no meio‐oeste dos EUA.
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O termo foi utilizado pela primeira vez ainda na década de 1940. Foi o francês André
Aubreville que o utilizou para nomear os processos de degradação dos recursos naturais
ocorridos em diversas áreas da África tropical. Para o referido autor, os efeitos decorrentes do
processo de desertificação estão relacionados a erosão dos solos em consequências do
desmatamento; e o agravamento do déficit hídrico dos solos, em função da exposição dos
mesmos à radiação solar e à ação dos ventos secos (SUERTEGARAY, 2011).
No entanto, foram os efeitos decorrentes das grandes secas que atingiram a região Sahel
no continente africano, entre as décadas de 1960 e 1970, que mostraram “ao mundo a gravidade
ambiental, social e econômica da desertificação” (MATALLO JR, 2003, p. 9) e colocaram as
discussões em torno desse processo em evidência. Matallo Jr. (2003) observa que, no caso
africano, as causas desse processo estão relacionados a
sedentarização das populações antes nômades, mudanças nos modelos de
exploração tradicional dos recursos naturais, a estruturação de um mercados
demandante de produtos agrícolas em zonas áridas, os desmatamentos intensos
para a produção de energia e incorporação de novas terras ao processo
produtivo (MATALLO JR., 2003, p. 9)

Esses elementos, aliado ao grave cenário de pobreza no continente levou a constatação,
por parte da comunidade internacional, de que a desertificação se constituía num processo cujos
efeitos estavam relacionados a fatores ambientais, em função da destruição dos recursos
naturais; econômicos, em face da redução da produção e da produtividade agrícola; e sociais,
devido ao empobrecimento da população (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005).
Na medida em que os estudos sobre a problemática da desertificação foram se
aprofundando e ocupando um maior espaço nas discussões nos fóruns internacionais, observou‐
se que não se tratava de um processo restrito a uma região, mas, de um problema que afeta
todas as regiões do mundo, principalmente os países subdesenvolvidos.
De acordo com o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação
dos Efeitos da Seca – PAN‐Brasil (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2004) a desertificação atinge
cerca de 33% da superfície da terra, onde vivem cerca de 2,6 bilhões de pessoas (42% da
população total), sendo na região subsaariana onde esse problema é mais grave onde cerca de 20
a 50% das terras estão degradadas.
A partir dos anos 70, vários eventos foram organizados pela Organização das Nações
Unidas (ONU) para debater o problema e extrair soluções, dentre os quais podemos mencionar a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em 1972, na cidade de
Estocolmo (Suécia); a Conferência das Nações Unidas sobre Desertificação (Nairóbi/Quênia,
1977); a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ‐ ECO‐92 (Rio
de Janeiro, 1992).
A ECO‐92 foi de grande importância para as discussões do tema. Um dos resultados da
conferência foi a elaboração da Agenda 211, que em seu capítulo 12 definiu desertificação. Outro
1

A Agenda 21pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades
sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social
e eficiência econômica MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2013).
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resultado da conferência foi a elaboração de convenção para tratar especificamente da
desertificação. A “Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação nos países que
sofrem seca grave e/ou desertificação, particularmente na África” (United Nation Convention to
Combat Desertification/UNCCD) é o principal documento desde que a temática se consolidou
definitivamente como preocupação da comunidade internacional2.
A convenção ratificou a definição de desertificação estabelecida na Agenda 21. Sendo
assim, a desertificação diz respeito ao processo de “degradação da terra em áreas áridas, semi‐
áridas e sub‐úmidas secas, resultante de diversos fatores, inclusive de variações climáticas e de
atividades humanas” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, [200‐], p. 7).
No Brasil, foram os estudos do ecólogo João de Vasconcelos Sobrinho que colocou em
evidência a temática da desertificação. Ainda na década de 1970, o autor já identificava a
incidência de áreas em processo de desertificação no semiárido brasileiro.
Através de estudos em áreas piloto nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco e Bahia, Vasconcelos Sobrinho identificou espaços em que já configurava
um intenso processo de degradação de solo e da cobertura vegetal. Em estudos posteriores
realizados pelo Ministério do Meio Ambiente verificou‐se que quatro dessas áreas podiam ser
caracterizadas como “núcleos de desertificação”, são elas: Gilbués/PI, Irauçuba/CE, Seridó/RN e
Cabrobó/PE (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).
A maior parte das “Áreas Suscetíveis à Desertificação” (ASD) no Brasil estão localizadas
nos espaços semiáridos e sub‐úmidos nos noves estados do Nordeste, mais alguns trechos
afetados por secas na porção norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Além destas
foram definidas também as chamadas áreas do entorno, que se caracterizam por apresentarem
características comuns às áreas semiáridas e sub‐úmidas secas, elevada ocorrência de secas e
enclaves de caatinga (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).
As ASD se estendem por uma área de aproximadamente 1.338.076 km² (15,72% do
território nacional) compreendendo 1482 municípios. No que se refere à distribuição geográfica,
os estados que apresentam a maior quantidade de municípios caracterizados como sendo área
susceptível a desertificação são o Ceará (100%), o Piauí (96,85%), o Rio Grande do Norte (94,61) e
a Paraíba (93,27%), enquanto que os estados do Maranhão e de Minas Gerais apresentam os
menores percentuais, isto é 12,44% e 16,7%, respectivamente (ALVES; SOUZA; NASCIMENTO,
2009).
De acordo com o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos
da Seca (RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 28), o Rio Grande do Norte “apresenta 51.519,01 km² de seu
território incluído nas ASD (97,6%), dos quais 48.706,01 km² compreendem a área Semiárida. NN referida
área, 2.792,418 km² apresentam um nível de degradação muito intenso, configurando o Núcleo de
Desertificação do Seridó”.
São nessas áreas do estado que é possível se verificar em graus diversos o processo de
desertificação. A combinação de processos naturais e ação humana ao longo do tempo podem ser

2

A convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação entrou em vigor em 26 de dezembro de
1996. O Brasil aderiu em 1997.
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apontadas como o responsável pela alta inserção do território estadual nas ASD. Esse processo vem de
longo tempo e está diretamente relacionado
ao uso inapropriado dos recursos da terra, agravado pelas secas; uso intensivo
dos solos, tanto na agricultura moderna quanto na tradicional; pecuária
extensiva; queimadas; desmatamento em áreas de preservação da vegetação
nativa, margens de rios, etc. e técnicas inapropriadas de irrigação e mineração
(FELIPE; CARVALHO; ROCHA, p. 2011, p. 58).

Assim, é que se constituiu nessa área do estado um Núcleo de Desertificação, ou seja,
“redutos onde a degradação ambiental é maximizada e os efeitos da conjugação de variáveis
naturais e humanas se evidenciam de forma clara, deixando transparecer no espaço a
deterioração das relações sócio‐ambientais” (BRASIL, 2005, p. 53). Esta se constitui numa área
que ocupa 2.792,418 km² (5,3% do território do Rio Grande do Norte), incluindo os municípios de
Acari, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Parelhas (Figura 2).

Figura 2: Áreas de ocorrência de desertificação no Rio Grande do Norte.
Em que pese o fato de, no Rio Grande do Norte, a desertificação atingir de forma mais
grave os munícipios da região Seridó, não podemos deixar de considerar que mais de 90 do
território%, aí incluído o município de Santa Cruz, encontra‐se em uma área caracterizada pela
semiaridez e ter sido palco de um processo histórico de ocupação causador de inúmeros
impactos ao ambiente natural. Assim, entendemos que é de fundamental importância que se
faça a abordagem desse tema na escola desde as séries iniciais e que os professores tenham
claro o significado desse processo desertificação, suas consequências para um ambiente com a
caatinga nordestina e de como abordá‐lo em sala de aula.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

INVESTIGANDO OS CONHECIMENTOS DOCENTES ACERCA DO PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO
Vimos que desde meados dos anos 1970 que o interesse pela temática ambiental vem
sendo ampliado nos mais variados espaços da sociedade. Nesse percurso, observa‐se a
consolidação da perspectiva da educação ambiental, que consiste num um “processo
permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e
adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os tornem
aptos a agir e resolver problemas ambientais presentes e futuros. (DIAS, 1994, p. 59).
Neste sentido, a abordagem da educação ambiental deve permear em todos os níveis
educacionais, visando a consolidação de uma consciência crítica frentes aos problemas
ambientais seja da comunidade, seja do planeta. De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais, a “principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a
formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental de um
modo comprometido com a vida, com o bem‐estar de cada um e da sociedade, local e global”
(BRASIL, 1998, p. 187).
O trabalho na sala de aula com a temática ambiental passa pela compreensão da dinâmica
dos processos naturais e análise da ação humana sobre o meio em que ele vive. Buscar a
articulação entre esses dois elementos é essencial. Na educação básica, são as disciplinas de
geografia e ciências (ensino fundamental) e geografia e biologia (ensino médio) , dentro dos seus
limites teóricos e conceituais, que dispõem de um conjunto de conceitos e a possibilitam
desenvolver um conjunto de práticas que possibilitam ao aluno compreender os mecanismos que
regem os processos naturais e como a ação interfere sobre os mesmos.
Neste trabalho, o objetivo coma a aplicação dos questionários é desenvolver uma análise
sobre o conhecimento dos docentes das escolas de ensino fundamental e médio de Santa Cruz
acerca da temática da degradação ambiental e da desertificação. Os participantes contribuintes
desta etapa da pesquisa foram os professores ministrantes das disciplinas de geografia e ciências
do ensino fundamental, e de geografia e biologia do ensino médio. No total, 11 professores
concordaram em colaborar com a pesquisa.
A partir da análise dos dados, pode‐se notar que a maioria dos professores possui mais de
40 anos de idade, o que corresponde a 36,36%, outros 27,27% possuem de 36 a 40 anos, 18,18%
possui de 31 a 35 anos como docente, 9,09% possui de 26 a 30 anos e 9,09% possuem menos de
25 anos. Entre os entrevistados 54,55% são do sexo masculino, enquanto que 45,45% são do sexo
feminino.
No quesito formação acadêmica, constatou‐se que todos os professores, ou seja, 100% dos
participantes possuem graduação, mas apenas 36,36% possuem pós‐graduação, 45,45% não
possuem e outros 18,18% não optaram por nenhuma opção. Os pesquisados que possuem
especialização correspondem a 71,43%, os que possuem mestrado correspondem a 12,29% e
doutorado 14,29%.
O tempo de atuação da maioria dos docentes é de mais de 20 anos (45,45%), entre 5 a 10
anos verificou um percentual de 27,27%, entre 11 a 15 anos (9,09%) e ente 16 a 20 anos (0,00%).
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Mais da metade dos docentes (63,64%) não atua em mais de uma escola, consequentemente o
restante (36,36%) atua em mais de uma escola.
Esses docentes lecionam no ensino fundamental (45,45%), no ensino médio (18,18%) e
ainda possuem professores que atuam nos dois (36,36%). Os estabelecimentos em que a maior
parte dos pesquisados trabalham são em escolas publicas (63,64%), outra parte leciona em
escolas particular (18,18%) e outras parte leciona nos dois estabelecimentos (18,18%). Estes
docentes trabalham no turno matutino (18,18%), vespertino (9,09%), mais de um turno (72,73%),
porém no turno noturno não há atuação dos professores entrevistados. Além da atividade como
docente, 9,09% realizam outra atividade, já os outros 90,91% não desempenham outra função,
dentro ou fora da escola. Em relação à zona de trabalho, 10 professores ensinam na zona urbana
(90,91%), nenhum leciona na zona rural e 1 (9,09%) não marcou.
Foi solicitado para que os entrevistados citassem quais os problemas sociais ou
ambientais enfrentados pela comunidade. Todos (100,00%) os docentes participantes
explicitaram os problemas enfrentados e afirmaram que os temas estão sendo ou foram
abordados pela escola. Destacam‐se alguns problemas elencados:
P.1 – Emissão de gases de olarias padarias e outros, gripes, alergias, altas
temperaturas, lixo em local inadequado, falta água constantemente
(conscientização).
P.3 – Gravidez na adolescência, poluição ambiental, desperdício de alimentos,
água e desmatamento.
P.4 – A Falta de políticas públicas e em particular nos programas de educação
ambiental, a excasse de chuvas, a falta de sensibilidade da comunidade.
P.5 – Perda da fertilidade e abandono de áreas agricultáveis.
P.8 – Desmatamento, queimada e a falta de compromisso e respeito com o meio
ambiental.
P.9 – Infraestruturas, saneamento básico, Ausência de aterro sanitário.

Quando questionados se a escola desenvolve ou já desenvolveu projetos
interdisciplinares com a temática meio ambiente, 90,91% afirmaram ter aplicado algum projeto
interdisciplinar sobre meio ambiente e apenas 9,09% não desenvolveu. Dentre os temas
abordados pelos projetos, destacam‐se: uso da água, reaproveitamento de resíduos sólidos
domésticos, saneamento ambiental escolar, arborização, desenvolvimento de hortas, jogos
recicláveis, uso de energias alternativas, violência e drogas; poluição (sonora, do ar, da água e do
solo), qualidade de vida e seca.
Como visto na primeira parte, a temática da desertificação ganhou espaço ao longo dos
últimos anos. Na medida em que esse tema for inserido nas discussões em sala de aula, ao
professor cabe fazer uma permanente atualização sobre seu conceito, suas causas e
consequências. De acordo com os PCN’s para a área de Meio ambiente, esse trabalho deve ser
realizado junto com os alunos como forma deles vivenciarem “o desenvolvimento de
procedimentos elementares de pesquisa e construam, na prática, formas de sistematização da
informação, medidas, considerações quantitativas, apresentação e discussão de resultados etc. O
papel dos professores, como orientadores desse processo, é de fundamental importância”
(BRASIL, 1998, p. 188).
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No que se refere ao grau de conhecimento dos docentes acerca do termo desertificação,
100% dos professores entrevistados afirmaram ter ouvido ou lido sobre o que o tema, assim
como todos também afirmaram já ter abordado sobre a temática desertificação nas escolas.
Ainda que todos os entrevistados tenham conhecimento sobre o termo, muitos possuem um
conhecimento restrito sobre.
Isso pode ser evidenciado, quando nos questionários os praticantes foram solicitados a
apresentar uma definição sobre o conceito de desertificação. Constatamos que a maior parte dos
entrevistados associa desertificação à perda de cobertura vegetal e a perde de fertilidade do
solo. Destacam‐se algumas das respostas dadas.
P. 2 – Desertificação é um processo que ocorre gradualmente ao longo do tempo
em regiões áridas ou semiáridas, caracterizando pela diminuição da diversidade
da fauna e flora gerando ou surgindo espécies resistentes. A região nordeste
vem ao longo dos anos passando por um processo de desertificação em algumas
regiões acreditando‐se que em alguns anos parte do nordeste será considerado
como um deserto.
P. 4 – É a perda dos ambientes naturais pela perda de sua cobertura vegetal.
P. 8 – O processo de desertificação se dá através do desmatamento, da seca e da
ação do homem.
P. 10 – É um fenômeno em que determinado solo é transformado em deserto
através da ação humana ou processo natural.
P. 11 – Processo de empobrecimento do solo que ocorre através da perda da
vegetação natural expondo‐o a fatores naturais como vento, chuvas, mudanças
de temperatura criando um solo com características arenosas.

Pelas repostas acima, observa‐se que o fato dos entrevistados possuírem formação
específica nas áreas em que lecionam (Ciências Biológicas e Geografia), quando se leva em
consideração o conceito de desertificação consagrado pela Agenda 21 e por outros documentos
internacionais. Mesmo sendo um termo conhecido por parte dos docentes e o fato do município
de Santa Cruz inserir‐se numa “ASD”, observou‐se que ele ainda não é explorado diretamente
nas atividades e/ou projetos desenvolvidos nas escolas, apenas aspectos que estão diretamente
ou indiretamente relacionados ao processo.
Por fim, foi questionado aos participantes acerca dos aspectos do bioma da caatinga.
Quando solicitados a apresentar algumas características que identifica o referido bioma, os
aspectos mais mencionados foram um ou mais aspectos relativos a vegetação e o fato de ser
uma vegetação adaptada as condições do clima (altas temperaturas e escassez de chuvas).
Também foi citado aspecto relacionado a baixa fertilidade do solo. Também foi solicitado aos
participantes que indicassem os maiores problemas que afetam a caatinga. Para a maioria, o
desmatamento é o maior problema, mas, também foram destacados outros elementos, tais
como: o manejo inadequado do solo pela atividade agropecuária, a exploração do solo para
retirada de argila e as estiagens prolongadas.
Um aspecto que chamou a atenção está relacionado ao fato de que o processo de
desertificação em si ainda é apontado por poucos como um problema para o bioma da caatinga.
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Dentre os problemas apontados muitos deles são causas do referido processo, mas infere‐se que
eles não são vistos como processos que estão integrados e que, no final, são as principais causas
para o agravamento da desertificação.
CONCLUSÃO
Como visto, a desertificação é um processo em curso em grandes extensões de terras em
vários continentes. No Brasil, esse processo é mais presente na região Nordeste e no Rio Grande
do Norte. Ele resultada da combinação de fatores ambientais e humanos e podem provocar
perdas irreversíveis ao ambiente, com consequências econômicas e sociais. O desenvolvimento
desse trabalho propiciou não só o conhecimento do tema proposto, a desertificação, bem como
o porquê da ocorrência de tal fenômeno, de forma a direcionar uma visão mais ampla a respeito
do tema.
A partir dos questionários aplicados, constatou‐se que a maior parte dos docentes de Santa
Cruz já ouviu falar do processo de desertificação e conhece a respeito, o que pode ser
evidenciado pelas definições apresentadas na fase de aplicação dos questionários. No entanto,
observou‐se que a temática da desertificação não é devidamente explorada em sala de aula ou
mesmo nos projetos interdisciplinares desenvolvidos nas escolas em que os mesmos trabalham.
Sendo assim, faz‐se necessário ampliar a visão acerca dos problemas que afetam na atualidade o
bioma da caatinga, investigando suas origens e como se relacionam.
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SUAPE
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo identificar as
mudanças e/ou adaptações do imobiliário turístico de
Porto de Galinhas ‐ Ipojuca‐PE causadas pela demanda
de alojamento para os trabalhadores do CIPS
caracterizada como uma externalidade (HARVEY, 1980)
motivada pela implantação do complexo. Além da
caracterização e histórico do CIPS, foi necessário
compreender como se deu o uso e ocupação do solo em
Porto de Galinhas e os conceitos de imobiliário turístico
(LEAL et al 2009) a fim de compreender a dinâmica
atual no que tange ao comércio de imóveis que, em

primeira instância, servia para o turismo como as
pousadas e casas de veraneio. Trata‐se uma pesquisa
qualitativa, cuja metodologia, nesta primeira fase,
envolveu a pesquisa literária de artigos, teses, dados
socioeconômicos (IBGE) e reportagens encontradas via
internet.

PALAVRAS‐CHAVE: CIPS, Porto de Galinhas, imobiliário turístico, externalidade.

CHANGES REAL STATE TOUR OF PORTO DE GALINHAS: RESULT OF HOUSING DEMAND FOR
WORKERS OF INDUSTRIAL COMPLEX SUAPE PORT (ICSP).
ABSTRACT
This article aims to identify the changes and / or
adaptations of real estate tour of Porto de Galinhas ‐ PE‐
Ipojuca caused by the demand for housing for workers
ICPS characterized as an externality (Harvey, 1980)
motivated by the deployment of ICPS. Besides the
characterization and history of the complex, it was
necessary to understand how was the use and
occupation of land in Porto de Galinhas and concepts of
tourism real estate (Leal et al 2009) in order to

understand the current dynamics in relation to trade in
real estate, in the first instance, served to tourism as the
inns and vacation homes. This is a qualitative research
whose methodology involved a literature search of
articles, theses, socioeconomic data (IBGE) and reports
found on the Internet.

KEY‐WORDS: ICPS, Porto de Galinhas, real state tour, externality.
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MODIFICAÇÕES NO IMOBILIÁRIO TURÍSTICO DE PORTO DE GALINHAS: CONSEQUÊNCIA DA
DEMANDA POR MORADIA DOS TRABALHADORES DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTO DE
SUAPE (CIPS).
1 INTRODUÇÃO
O Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS) é um dos maiores da América Latina e
atrai para a Região Nordeste, principalmente para o Estado de Pernambuco, onde está localizado,
empresas de vários lugares do mundo, devido à proximidade com a Europa e a África. Com mais
de 13.000 hectares de zonas industriais e serviços, faz com que Pernambuco tenha um PIB acima
da média nacional. Sua área estratégica criada pela lei 7.763, de 07 de novembro de 1978,
abrange seis municípios, entre eles Ipojuca, na RMR (Região Metropolitana do Recife), onde está
inserida a praia de Porto de Galinhas, localidade próxima ao complexo e, portanto, atingida pelas
mudanças e/ou adaptações no seu imobiliário turístico que esta proximidade pode ou poderá
ainda causar, já que o complexo se encontra em plena fase de crescimento.
De acordo com Harvey (1980), as externalidades são efeitos indiretos que os grandes
empreendimentos econômicos infligem nas áreas de seu entorno, que podem ser tanto positivas,
quanto negativas. Quando este termo é relacionado à produção do espaço dentro de um sistema
urbano, torna‐se palpável o entendimento de que estar próximo a “algo”, no que diz respeito à
moradia, por exemplo, implica em custos negativos (no caso de agentes poluidores de todos os
tipos) e positivos (no caso de empreendimentos que trazem algum desenvolvimento urbano
saudável ao seu redor). No caso de Porto de Galinhas, o efeito gerado se caracteriza na ocupação
de parte do imobiliário turístico que não foi criado para atender a suas necessidades de moradia,
mas estão sendo adaptados para dar conta desta nova demanda.
O setor imobiliário local atuante na RMR pode ser subdividido em três segmentos,
segundo Leal et al (2009): rentista‐patrimonial, empresarial‐concorrencial e empresarial‐
oligomonopolista. O primeiro é formado por pequenos e médios proprietários, cujo principal
objetivo é o aluguel (comercial, residencial) para as classes média e baixa. O segundo compõe‐se
dos grupos de construtores que ainda comandam o mercado local quando se trata dos imóveis
para a população de renda baixa/média. É no terceiro segmento, formado pelas grandes
construtoras associadas ao capital local, nacional e estrangeiro, que se baseia, hoje, o
desenvolvimento do imobiliário turístico nas áreas litorâneas do Nordeste.
É necessário, para compreender o objetivo do artigo, conceituar‐se o termo imobiliário
turístico, designando‐o como todo e qualquer imóvel cuja finalidade está em atender às
demandas do turismo, tanto quanto à hospedagem (hotéis, resorts, pousadas, etc.), quanto ao
lazer (clubes, restaurantes, etc.) e não como serventia de alojamento para trabalhadores de
Suape.
Associado à produção imobiliária turística, está a prática da vilegiatura marítima. Tal
fenômeno se associa à produção de casas de campo e de praia (no nosso contexto geográfico),
resultando, neste segundo caso, na ocupação das áreas litorâneas. Convém discernir, no entanto,
que este processo está atrelado à propagação das práticas litorâneas modernas, onde a
necessidade de sol e mar, itens que proporcionam lazer e bem estar por sua proximidade, acaba
por deflagrar a expansão urbana das metrópoles limítrofes com o oceano (DANTAS, 2008).
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Foi o que aconteceu e ainda acontece com forte intensidade em Porto de Galinhas. A
proximidade com a capital Recife propiciou a densa urbanização que se deu, fazendo com que a
praia se tornasse uma expansão da região metropolitana da capital.
Durante a leitura deste documento se observará a caracterização e alguns dados
socioeconômicos da cidade que abriga Porto de Galinhas, o histórico de formação desta praia em
um dos mais famosos pontos turísticos do Brasil, bem como a metodologia utilizada na pesquisa.
Além destes pontos, será abordada a prática do aluguel de pousadas através de reportagens
coletadas via internet.
2 CARACTERIZAÇÃO DE IPOJUCA
O município de Ipojuca faz parte da Região Metropolitana do Recife (RMR) e da
microrregião de Suape, abrangendo uma área de 527,107 km² (IBGE, 2010). Tem como limites
(Fig.1) ao norte Cabo de Santo Agostinho, ao sul, Sirinhaém, a oeste, Escada, e ao leste, o Oceano
Atlântico (LIMA, 2006).

Figura 1 – Localização do Município de Ipojuca ‐ PE (Fonte: LIMA, 2006)
Divide‐se politicamente em três distritos (Ipojuca/Sede, Camela e Nossa Senhora do Ó) e
três povoados (Porto de Galinhas, Rurópolis e Núcleo Maranhão). É o município com maior
número de praias do estado, abarcando em seu território as praias de Gamboa, Muro Alto, Cupe,
Merepe, Porto de Galinhas, Maracaípe e Toquinho. Localizado na bacia dos rios Ipojuca e
Serinhaém, tem como vegetação predominante a Mata Atlântica, capoeiras, restingas e
mangues, mantidos pelo clima tropical quente e úmido (LIMA, 2006).
Originalmente, o município teve como base a monocultura açucareira, no entanto, com a
implantação do CIPS, sua economia voltou‐se para o setor industrial e de serviços,
principalmente através das atividades portuárias, e tem o segundo maior PIB, ficando atrás
apenas da capital Recife.
Para melhor se ilustrar esta condição econômica, deve se partir da apresentação de
alguns dados sociodemográficos que evidenciam uma urbanização considerável. Segundo o IBGE,
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o crescimento da população em Ipojuca entre os censos de 2000 e 2010 foi de aproximadamente
30% (Tabela 1), no entanto percebe‐se que em 2010 a zona urbana teve um aumento de
aproximadamente 50% moradores, em face da nova configuração econômica e dos
investimentos na construção civil todos alicerçados na necessidade causada pela implantação do
CIPS.
Tabela 1 ‐ População residente de Ipojuca e RMR
POPULAÇÃO RESIDENTE (Pessoas)
Unidade territorial
Ipojuca Município

Total
2000
59.281

RMR
Fonte: IBGE,2010.

Urbana
2010
80.637

2000

Rural

2010

2000

2010

59.719

18.971

20.918

40.310

3.337.565 3.690.547 3.234.647 3.589.176

102.918 101.371

O número de moradias na área urbana praticamente dobrou em dez anos e, consolidando
o resultado da população rural, o aumento de residências permanentes nesta área seguiu o
crescimento apresentado (Tabela 2).
Tabela 2 ‐ Domicílios particulares permanentes de Ipojuca e RMR
Domicílios particulares permanentes (Unidades)
Unidade Territorial
Ipojuca Município
RMR
Fonte: IBGE, 2010.

Total
2000

2010

Urbana
2000

2010

13.450
22.030
9.296
16.834
859.657 1.110.628 837.051 1.084.498

Rural
2000

2010

4.154 5.195
22.606 26.130

No entanto, o desenvolvimento humano do município não acompanha o ápice da
economia ipojuquense. Com um PIB per capita maior que o da capital pernambucana, o IDH de
Ipojuca, no ranking estadual, está apenas em 43º lugar. O avanço na economia também é
apresentado pelo aumento no número de pessoas assalariadas. Segundo IBGE, em 2006, 18.429
habitantes possuíam emprego formal enquanto que, em 2011, este número praticamente
triplicou indo para 68.922 trabalhadores (IBGE).
3 PORTO DE GALINHAS: FORMAÇÃO INICIAL E CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO USO DO SOLO
Historicamente, o município de Ipojuca tinha uma importância estratégica para a Coroa
portuguesa devido às terras propícias tanto para a cana‐de‐açúcar, quanto para a exploração do
pau‐brasil. Por ali se instalaram os nobres donos de engenho e era no litoral que as grandes
navegações aportavam, principalmente na praia de Porto Rico, hoje Porto de Galinhas (Fig.2).
Na época, a praia era fundamental para a “economia dos oceanos”, por meio da
exploração de cada ponto de paragem, portos e outros tipos de paradas que permitissem a
atracação das embarcações (MENDONÇA, 2004).
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Entre estes exploradores marítimos estavam inseridos os traficantes de escravos, cuja
prática, sendo proibida, utilizava‐se de códigos para avisar seus ‘fregueses’ da chegada da
‘mercadoria’: chegaram as ‘galinhas d’Angola!’. Eis, portanto, a razão pela qual o nome da praia
mudar‐se para Porto de Galinhas (LIMA, 2006).
A Lei Municipal nº 705, de setembro de 1975, autoriza o primeiro loteamento para que os
recifenses e moradores próximos pudessem construir suas casas para passar o verão como em
outras praias já acontecia (MENDONÇA, 2004). Trata‐se das primeiras manifestações da prática
socioespacial da vilegiatura marítima, naquela época fenômeno muito restrito a umas poucas
famílias de alto poder aquisitivo. O acesso ao local era difícil e praticamente só ocorria em
períodos do verão, justamente o período mais aproveitado para a prática da vilegiatura marítima.
Porto de Galinhas torna‐se, então, o alvo da especulação imobiliária e é exposta através do
informe publicitário visando‐se a área como fronteira da expansão da RMR (MENDONÇA, 2004).
Assim, com o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo, o governador
Moura Cavalcanti (1974‐1979), um apaixonado pelo lugar, tanto que construiu a casa de veraneio
oficial por lá, insere Porto de Galinhas oficialmente como área de camping no então chamado I
Plano Pernambucano de Turismo (I PLANPETUR), que atraía principalmente os jovens. Portanto,
nesta época, Porto de Galinhas, bem como outras praias de Ipojuca, não eram sequer
mencionadas nos relatórios da EMPETUR, por não terem um imobiliário turístico suficiente
(|MENDONÇA, 2004).

Figura 2 ‐ Mapa antigo de Porto de Galinhas por Franz Post, em 1630 (Fonte: LIMA,
2006)
Uma das primeiras ações estruturadoras foi a pavimentação da PE‐38, em meados de
1980, que liga a rodovia PE‐60 a Nossa Senhora do Ó, onde o imobiliário turístico, no caso, hotéis
e pousadas, começaram a se desenvolver no litoral.
Desde cedo, vários problemas de infraestrutura marcaram a formação e o processo de
expansão deste núcleo urbano. Diante da insuficiência da rede pública de água e do saneamento,
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moradores e proprietários de estabelecimentos comerciais passaram cada vez mais a se
abastecer de poços artesianos.
A melhoria do acesso à praia, proporcionada pela pavimentação da rodovia PE‐09, em
1991, foi o segundo grande passo para que Porto de Galinhas começasse a melhor se posicionar
no cenário turístico (MENDONÇA, 2004). Já com seus moradores ilustres, entre eles
apresentadores de TV e jogadores de futebol, além de outras personalidades influentes, Porto de
Galinhas já era tida como um dos destinos mais procurados do Nordeste, conforme anais do
Banco do Nordeste do Brasil (BNB, 2000 apud MENDONÇA, 2004).
O Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) surgiu como o grande
divisor de águas para o desenvolvimento do Polo Porto de Galinhas, abrangendo as praias de
Muro Alto à Maracaípe (Fig.3). As ações trouxeram para Porto de Galinhas um grande
movimento de turistas e, o que seria um sonho de consumo para os comerciantes em geral, virou
um pesadelo para moradores e frequentadores da praia.

Figura 3 ‐ Polo Porto de Galinhas. Fonte: LIMA, 2006.
Hoje, Porto de Galinhas enfrenta o desgaste causado pela falta de planejamento, pela
ineficácia do poder público em atender a demanda, não só dos transeuntes turísticos, mas da
população nativa do CIPS, transformando o que se considerava o grande ponto turístico, tanto
nacional quanto internacional, em uma praia comum, tão parecida com as dos grandes centros
urbanos.
3 METODOLOGIA
Segundo Chizzotti (2000), o estudo de caso, metodologia usada, tem por perspectiva
aprofundar minuciosamente a pesquisa em um recorte particular visando à compreensão da
realidade como um todo, elaborando‐se um relatório ordenado e objetivo que traga respostas
para o problema apresentado a fim de subsidiar as tomadas de decisões transformadoras e
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necessárias para a resolução do mesmo. No caso, é preciso que haja relevância suficiente no
objeto de estudo para que a semelhança com outros casos possa proporcionar e justificar as
possibilidades de sucesso nestas ações. Neste sentido, entende‐se que a problemática aqui
investigada não é exclusiva de Porto de Galinhas e, portanto, a sua investigação contribui para a
compreensão do que ocorre de forma semelhante em outros balneários turísticos do litoral
brasileiro, e em especial dos estados nordestinos. O levantamento bibliográfico e as pesquisas via
internet são as ferramentas utilizadas nesta primeira fase de investigação que deu origem a este
artigo.
4 POUSADAS VIRAM ALOJAMENTO PARA TRABALHADORES DE SUAPE
O tema vem sendo reportado desde o ano de 2011 por jornais de credibilidade nacional. É
o caso do Estadão online, em matéria produzida no mês de novembro do citado ano, quando
aborda o fenômeno em seu auge na praia de Porto de Galinhas. No texto inclui‐se a entrevista
da, até então, secretária de Planejamento que confessa a falta de “planejamento” quando da
elaboração do Plano Diretor de Suape que já previa o déficit habitacional (a qual a demanda de
trabalhadores causaria), em solucionar o problema, justificando que a improvisação caberia
como solução já que a moradia tinha caráter temporário. Lógico que não se contava com os
inúmeros atrasos das obras.
Preocupação do ramo hoteleiro e satisfação das pequenas pousadas. O primeiro receoso
pela transformação de Porto de Galinhas em vila operária inibindo, assim, o seu público alvo e, o
segundo, contente com a ocupação constante de seu estabelecimento, mesmo que em curto
prazo. Ainda, segundo o jornal, moradores de Porto de Galinhas se mudaram de seus domicílios
para usufruir dos lucros do aluguel para empresas do complexo industrial.
Outra pauta associada ao assunto mostra outro importante aspecto: o legal. No site de
advocacia Queiroz Cavalcanti na matéria postada em 26/06/2011, a preocupação jurídica é com a
licença das pousadas. Afinal a atividade é de hospedagem e não de aluguel para moradia. A
fiscalização é responsabilidade da prefeitura. Apesar de a maioria de trabalhadores ser de baixa
renda, existem os executivos das empresas instaladas em Suape que, segundo a matéria, se
hospedam nos resorts que oferecem um conforto maior. O diretor dos resorts Frederico Loyo
Filho acredita em uma mudança de público, apostando nos empregos de alto escalão que se
hospedam por meses ou anos:
“Este turista executivo já é relevante e, por isso, já estamos oferecendo outros serviços
como academia de ginástica, serviço expresso de lavanderias e fizemos mudanças no
horário de funcionamento do restaurante.”(site Queiroz Cavalcanti Advogados, 2011)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há dúvidas que o crescimento econômico chegou a Pernambuco através da
implementação do CIPS cuja influência alcança boa parte da RMR. Ipojuca é o grande beneficiado
economicamente, mas também sofre as consequências da falta de investimentos em
infraestrutura para suportar as demandas sociais. E uma destas demandas é por moradia e
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infraestrutura básica como saneamento básico, mobilidade, entre outras, para satisfazer o
contingente humano que se deslocou para seus domínios.
Porto de Galinhas é um dos locais afetados. Concebida para atrair os turistas, tanto
nacionais quanto internacionais, recebeu dos governos federal e estadual amplos investimentos,
mas não foi o suficiente para encarar a expansão de Suape e agora também serve de dormitório
para os trabalhadores exógenos contratados pela empresa.
O que vimos no decorrer desta contextualização, com certeza, foi um despreparo dos
poderes governamentais em planejar os efeitos que grandes empreendimentos causam em seu
entorno, tanto para o bem (mão de obra insuficiente para suprir as vagas geradas), como para o
mal (falta de infraestrutura básica para receber população excedente).
No seu caderno de economia do dia 29/12/2013 o Diário de Pernambuco online anuncia
o “efeito Fiat” em Goiana, mata norte de Pernambuco, alegando ser a falta de infraestrutura para
receber os trabalhadores da fábrica que, semelhante à Suape, tem que recorrer a alternativas e,
a principal, é o imobiliário turístico disponível. Mas, ao contrario do entorno de Suape, Goiana
tem infraestrutura básica bem pior para suportar a demanda. Com certeza uma repetição do que
acontece no entorno do CIPS.
Por tanto é presumível que as mudanças no imobiliário turístico de Porto de Galinhas para
atender a necessidade de moradia para os trabalhadores perdure até hoje. É o que a segunda
fase da pesquisa, que focará o campo de estudo e as entrevistas nos estabelecimentos que
atuam no segmento turístico e os agentes imobiliários envolvidos no negócio, poderá explicar.
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RESUMO
As pequenas cidades, ou seja, aqueles centros urbanos
com menos de 20.000 habitantes são dominantes no
contexto da realidade urbana norte‐rio‐grande. O
presente trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica
socioespacial da pequena cidade de Lajes Pintadas,
localizada na Microrregião da Borborema Potiguar,
estado do Rio Grande do Norte. A metodologia do
trabalho contemplou a identificação e leitura de textos
sobre cidades e pequenas cidade no Brasil e no Rio
Grande do Norte, do levantamento de informações
documentais e estatísticas sobre a área de estudo, além
de observações e registros fotográficos. Localizada na
microrregião da Borborema Potiguar, a cidade de Lajes

Pintadas tem sua ocupação iniciada ainda no século XIX,
mas, foi somente no século XX que torna município
emancipado de Santa Cruz. A cidade teve sua
organização e sua inserção no contexto regional
determinada em função dos contextos político e
econômico estadual. Em Lajes Pintadas, predomina uma
dinâmica em que o espaço urbano vai se estruturando
ainda que com uma infraestrutura insuficiente e com
serviços básico insuficientes. Marca também a realidade
estudada a sua integração com o meio rural,
demonstrando que nesse território, o modo de vida
urbano encontra‐se em processo de produção.

PALAVRAS‐CHAVE: Urbanização, cidade, pequenas cidades, Lajes Pintadas/RN.

SMALL TOWN OF MICROREGION BORBOREMA POTIGUAR: A LOOK AT LAJES PINTADAS/RN
ABSTRACT
Small towns, i.e. those urban centers with less than
20,000 inhabitants, are dominant in the context of urban
reality in Rio Grande do Norte. This paper aims to analyze
the socio‐spatial dynamics of the small town of Lajes
Pintadas, located in the microregion of Borborema
Potiguar, state of Rio Grande do Norte. The methodology
of this study included the identification and reading of
texts about cities and small towns in Brazil and Rio
Grande do Norte, the survey of documented information
and statistics on the field of study, as well as observations
and photographs. Located in the microregion Borborema

Potiguar, Lajes Pintadas has its occupation started in the
nineteenth century, but it was only in the twentieth
century that it became an emancipated municipality from
Santa Cruz. The town had its organization and its insertion
in the regional context determined by the political and
state economic contexts. In Lajes Pintadas prevails a
dynamic in which urban space has been structuring, even
with insufficient infrastructure and insufficient basic
services. It also marks the studied reality to its integration
with the rural area, demonstrating that in this territory,
the urban way of life is a work in progress.

KEY‐WORDS: Urbanization, city, small towns, Lajes Pintadas/RN.
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AS PEQUENAS CIDADES DA MICRORREGIÃO DA BORBOREMA POTIGUAR: UM OLHAR SOBRE LAJES
PINTADAS/RN

INTRODUÇÃO
O processo de urbanização em curso no Brasil nas últimas décadas vem atingindo de forma
diferenciada as diversas parcelas do nosso território. Há, por parte dos estudiosos, um grande
interesse em se compreender esse processo nas capitais e nas regiões metropolitanas, pois são
nesses locais que ocorrem com a maior complexidade a dinâmica da produção socioespacial. No
entanto, cada vez mais se amplia o interesse em compreender o papel exercido pelas pequenas
cidades no contexto da rede urbana brasileira.
De acordo com Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o Rio Grande do Norte possui 167 municípios, dos quais 16 (9,6%) possuem um
contingente populacional superior a 20.000 habitantes na área urbana. Os demais 151 municípios, o
que representa 90,4% do total, possuem menos de 20.000 habitantes, sendo que destes, 135 têm
menos de 10.000 habitantes.
Os dados acima confirmam a grande participação das pequenas cidades no contexto da
realidade urbana potiguar e a necessidade de ampliar os conhecimentos acerca dessas realidades.
Neste sentido, o presente trabalho se constitui nos primeiros desdobramentos de uma pesquisa1 em
desenvolvimente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande – Campus
Santa Cruz cujo objetivo é analisar o processo de formação desses centros e o papel que eles
possuem no contexto urbano potiguar.
Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica socioespacial da
pequena cidade de Lajes Pintadas, localizada na Microrregião da Borborema Potiguar, estado do Rio
Grande do Norte (Figura 1).

Figura 1 – Localização do município de Lajes Pintadas

A escolha da cidade de Lajes Pintadas como área de estudo está relacionada ao fato de
possuir uma população urbana inferior a 10.000 habitantes e por ser um núcleo que possui funções
urbanas muito restritas em relação a outros centros e por estar inserida numa área que não vem
1

Trata‐se do projeto de pesquisa intitulado: “Dinâmica espacial das pequenas cidades da Microrregião da
Borborema Potiguar”. Integram esse estudo, além de Lajes Pintadas, as cidades de Coronel Ezequiel, Jaçanã, São
Bento do Trairi, Japi, Tangará, Campo Redondo e Sitio Novo,
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sendo contemplada no contexto das mudanças verificada em outras regiões do estado.
Visando atingir os objetivos propostos, utilizou‐se como metodologia a identificação e leitura
de textos relacionados à discussão sobre cidades e pequenas cidades no Brasil e no Rio Grande do
Norte. Foi realizado, também, levantamento de informações documentais e estatísticas sobre a área
de estudo, além de observações e registros fotográficos.
O trabalho está estruturado em duas partes: a primeira irá tratar dos aspectos ligados aos
conceitos de cidade e de pequena cidade. Na segunda parte, discute‐se o processo de produção do
espaço de Lajes Pintadas, articulando‐o com o contexto regional. Por fim, analisa‐se a dinâmica
espacial da cidade na atualidade.
UM OLHAR SOBRE O CONCEITO DE (PEQUENAS) CIDADES
O que é necessário para se definir uma cidade? Muitos autores trilharam o caminho no
sentido de chegar a uma definição do que seja cidade. No entanto, para muitos é um esforço difícil de
realizar. Souza (2011, p. 24), por exemplo, afirma que “a cidade é um objeto muito complexo e, por
isso mesmo muito difícil de se definir”.
Sposito (2008, p. 12) afirma, por sua vez, que “tentar explicar o que é uma cidade, no mundo
contemporâneo, é tarefa que a consideração de vários elementos que se relacionam historicamente
em diferentes parcelas dos territórios, com intensidades e dinâmicas específicas em cada caso”.
Entendemos que esse esforço de definir o significado de uma cidade é, certamente, uma
questão que pode contemplar uma grande gama de aspectos e, ao mesmo tempo, ser uma das
tarefas mais difíceis de realizar, principalmente se levarmos em consideração a complexidade do
período atual. Ainda assim, apresentamos uma rápida discussão a respeito.
As cidades podem ser entendidas como um espaço de concentração, principalmente de
pessoas, e um espaço voltado para o desenvolvimento de atividades ligadas ao comércio e a
indústria. Essas são características presentes na maioria dos aglomerados populacionais chamados de
urbanos. Trata‐se de uma visão mais tradição, que coloca a cidade em oposição ao campo, onde se
desenvolvem as atividades de agricultura e pecuária.
É possível também se definir a cidade a partir da sua adjetivação como “cidade grande”,
“cidade média” e “cidade pequena”. Ao se fazer referência a uma “cidade pequena”, estaríamos
falando de um aglomerado que se contrapõe à “cidade grande”, enquanto que, numa posição
intermediária estaria a “cidade média”. Trata‐se de uma forma de classificação que abrange o
aspecto relacionado ao tamanho populacional e que é variável de país para país “de acordo com sua
realidade e, principalmente, a partir de seus pré‐requisitos administrativos” (GONÇALVES, 2005, p.
33).
Souza (2011) questiona a existência de um tamanho mínimo para que uma cidade possa ser
considerada como tal e pondera que essa definição não é simples, visto que cada país prática critérios
diferenciados. No Brasil, o Decreto‐Lei nº 311, de 02 de Março de 1938, define o que é cidade. Assim,
no contexto da realidade político‐administrativa brasileira toda sede de município tem a categoria de
cidade e lhe dá o nome (BRASIL, 2014).
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Trata‐se de um conceito ainda utilizado como referência para os levantamentos estatísticos,
ações administrativas do poder público e na busca de informações geográficas (SPOSITO, 2008).
Assim, pelo critério adotado no Brasil, Natal, com mais de 800 mil habitantes e Lajes Pintadas, com
2.390 habitantes, são igualmente consideradas como cidades, independente das atividades que são
exercidas por elas.
Gonçalves (2005) afirma que a adoção de critérios rígidos pode levar a uma generalização
indevida, visto que “o urbano no Brasil é bastante diversificado, a exemplo do que corre no mundo”
(GONÇALVES, 2005, p. 34). Sendo assim, é preciso levar em consideração que, ao tomar como
referência exclusivamente o critério populacional ou exclusivamente o critério político‐
administrativo, não se leva em consideração outros elementos que caracteriza – e diferencia – o
processo de urbanização das diferentes regiões do Brasil.
A cidade é mais do que um dado quantitativo e um território político‐administrativo. A cidade
deve ser entendida como um espaço cuja produção e organização refletem as diversas características
(sociais, econômicas, culturais e políticas), ao mesmo em que se apresenta como o espaço onde se
estruturam todos os tipos de relações. Ao mesmo tempo, é onde há a interação entre grupos sociais,
criação de uma identidade cultural local, onde se multiplica conhecimento, capital e várias outras
coisas presentes no contexto social em que se encaixa cada cidade. (SILVA; GOMES; SILVA, 2009).
Trata‐se de um espaço que é constantemente produzido em função dos diversos interesses
dos grupos sociais, isto é, seu sentido de existência dá‐se em função da dinâmica da sociedade. Neste
sentido, Carlos (2004, p. 19), afirma que a cidade deve ser vista “enquanto construção humana,
produto histórico e social, contexto no qual a cidade aparece como trabalho materializado,
acumulado ao longo de uma série de gerações, a partir da relação da sociedade com a natureza”.
Uma das características do processo de urbanização no Brasil foi o forte crescimento das
áreas metropolitanas e da expansão do número e o crescimento da importância das cidades médias.
Mesmo assim, não se pode deixar de considerar a grande participação das pequenas cidades no
contexto da realidade urbana nacional. Esses centros urbanos apresentam características as mais
diversas “ora como centros de importância local, [...] como localidades sem centralidade e cuja
infraestrutura é precária, ou ainda muitas outras que surgiram possibilitadas pela legislação que rege
a criação de municípios e cidades no país (SOARES; MELO, 2010, p. 236).
Os referidos autores afirmam ainda que “esses espaços não estão dissociados dos processos
gerais que marcam a sociedade e representam a maior parte do que é oficialmente reconhecido
como cidade no país” (SOARES; MELO, 2010, p. 237).
As pequenas cidades apresentam dinâmicas particulares em função da realidade em que se
inserem e seu estudo deve levar em consideração não apenas o seu tamanho populacional, mas,
também, os processos históricos responsáveis pela sua formação, a sua inserção no contexto do
sistema urbano e regional, além da sua relação com as cidades vizinhas.
Para Gonçalves (2005) esses núcleos urbanos se constituem como uma dimensão
socioespacial concreta caracterizando‐se por um “aglomerado de pessoas que reflete as condições de
vida da sociedade organizada, onde há uma relativa concentração de estabelecimentos e uma base
institucional, apresentando, portanto, funções urbanas” (GONÇALVES, 2005, p. 73). Ainda de acordo
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com o autor, as pequenas cidades tem sua origem ligada ao processo histórico do espaço urbano e
regional e apresentam como característica “as dimensões espaciais, o número de habitantes, a pouca
diversidade de funções urbanas, a dependência de um centro maior, a temporalidade lenta, a relação
com a vida rural e a proximidade entre as pessoas” (GONÇALVES, 2005, p. 20).
Medeiros (2005), afirma que o estudo da produção do espaço urbano das pequenas cidades
“passa pela compreensão dos processos que as levaram a sua consolidação como cidades, bem como
dos elementos que contribuíram para a sua configuração espacial, mediante as modificações feitas
pelo homem em relação à natureza” (MEDEIROS, 2005, p, 26).
Silva, Gomes e Silva (2009, p. 51), observam que a análise e a compreensão da pequena
cidade devem levar em consideração “os laços de sociabilidade que são construídos ao longo da
história de vida cotidiana do povo e do lugar”. Os autores afirmam ainda que “por meio da
compreensão do cotidiano, podemos então chegar a uma análise crítica da sociedade que se constrói
sob as bases capitalistas. E, nesse processo de construção, buscar as marcas espaciais significativas
que vêm sendo deixadas” (2005, p. 51).
A partir dos elementos até aqui expostos, entendemos que a compreensão de Lajes Pintadas
como pequena cidade passa pelo fato desta se constituir, não apenas, como um centro com uma
população urbana de 2.390 habitantes, mas como uma realidade socioespacial que possui uma
história própria, que se articula com a história do processo de produção do espaço urbano e regional
e que em função de cada período teve seu conteúdo e suas funções redefinidas.
CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE SOCIOESPACIAL DE LAJES PINTADAS
O território do município de Lajes Pintadas está localizado na Microrregião da Borborema
Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, uma unidade regional que apresenta uma área de 3.867,5
km2 – 7,32% do território estadual – e uma população de 126.102 habitantes – 3,98% da população
estadual. Além de Lajes Pintadas, integram essa região os municípios de Campo Redondo, Jaçanã, Japi,
Coronel Ezequiel, São Bento do Trairi, Sítio Novo, Tangará, Monte das Gameleiras, Ruy Barbosa, Santa
Cruz, Barcelona, Lagoa de Velhos, São José do Campestre, São Tomé e Serra de São Bento.
No que se refere especificamente a Lajes Pintadas, os dados do Censo 2010 do IBGE, apontam
para uma população total de 4.612 habitantes, dos quais 2.390 (51,8%) residem na área urbana e
2.222 (48,2%) na área rural. Vemos por esses dados que a taxa de urbanização é menor que a
estadual, que é de 77,8%. Com uma área territorial de 130,211 km2, a densidade demográfica é de
35,4 hab./km2. Na divisão por sexo, Lajes Pintadas apresenta um total de 2.348 homens (51%) e
2.264 mulheres (49%). Limita‐se geograficamente, ao norte e a leste, com São Tomé, a sul com
Campo Redondo e a oeste com Santa Cruz.
No que se refere aos indicadores educacionais de Lajes Pintadas, observa‐se a existência de
18 estabelecimentos de ensino, sendo 3 estaduais, 13 municipais e 2 privadas, onde 6 estão na zona
urbana e 12 na zona rural. Na saúde, Lajes Pintadas conta com 5 estabelecimentos públicos nesta
área, sendo 1 laboratório, 3 postos de saúde e 1 centro de saúde, com 9 leitos disponíveis à
população (BRASIL, 2010).
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Entendemos que o estudo da produção do espaço da pequena cidade de Lajes Pintadas passa
pela relação que este apresenta com o contexto histórico do processo de povoamento do Rio Grande
do Norte. Neste sentido, é preciso compreender os elementos que contribuíram para sua formação
como povoado, no final do século XIX, sua condição de distrito de Santa Cruz durante a primeira
metade do século XX e da sua constituição como município nos anos de 19502.
Foi a atividade criatória quem mais contribuiu para a construção do espaço geográfico norte‐
rio‐grandense. Araújo ([1991?], p. 8) afirma que “o Rio Grande do Norte foi uma das primeiras
capitanias, onde suas sub‐regiões (Agreste e Sertão) foram conquistadas pelos currais de boi”. Devido
ao fato de, no RN, o Agreste e o Sertão caracterizarem a maior parte do território, o Estado emergirá
como área eminentemente pecuarista, onde através da doação de terras (as Sesmarias), por parte de
Coroa Portuguesa, foram se estabelecendo as fazendas de criação, base do que viria a ser o sistema
de cidade e gênese da rede urbana potiguar.
Os registros históricos e documentais sobre Lajes Pintadas apontam que seu processo de
ocupação inicia‐se na última década do século XIX, quando nas terras de propriedade do Senhor João
Francisco Borges, nas proximidades do chamado Rio das Lajes, ele construiu a primeira casa dando,
assim, inicio ao povoamento.
Cabe ressaltar que a menção as terras onde seria formado o povoado que deu origem a Lajes
Pintadas já foi citada anteriormente por autores que escrevem sobre a história de Santa Cruz
(BEZERRA, 1983). Assim descreve Bezerra (1983):
Santa Cruz, a cidade, está situada à margem esquerda do rio Trairí, mas não foi aí o
primeiro lugar escolhido para a sua fundação; e sim, na fazenda Cachoeiro, pouco
além da cidade de Lages (sic) Pintadas, distando cerca de 24 kilometros da cidade de
Santa Cruz. O capitão João da Rocha Freire e seu irmão Lourenço da Rocha Freire eram
possuidores de terras no rio Trairí e Inharé, onde tinham fazendas de gado [...]. Mais
ou menos na década de 20, apareceram por lá, na Cachoeira, talvez por convite de
José Rodrigues, os irmãos João da Rocha Freire e Lourenço, criadores e proprietários
nas margens do Trairí. José Rodrigues convida‐os para, juntos, na sua propriedade
Cachoeira, fazerem construções de casas, afim de formar uma futura povoação. [...] Os
referidos iniciadores da futura localidade, verificaram que o terreno da Cachoeira era
deficiente em águas, o quanto era preciso para as necessidades futuras; pois, no local
havia apenas alguns pequenos riachos, isto mesmo, das águas salgadas, motivo por
que desistiram de promover a Cachoeira a um núcleo de população.

Pelo relato acima, observa‐se que antes do surgimento de Lajes Pintadas, o território já havia
sido objeto de interesse por outras pessoas para fundar a povoação que deu origem a Santa Cruz,
que se encontra atualmente nas margens do rio Trairí.
A denominação de Riacho das Lajes ocorreu pelo fato de no seu curso existir diversos lajedos
de pedras onde foram encontradas pinturas em tinta vermelha e indestrutível (pinturas rupestres).
Esse fato explicaria a origem do nome do povoado de Lajes Pintadas (IBGE, 2014). De acordo com
relatos de moradores, as pedras com as referidas pinturas foram destruídas para a construção da BR
2

Foi somente no final dos anos de 1950 que o município foi criado. Através da lei estadual nº 2.332, no dia 31 de
Dezembro de 1958, Lajes Pintadas foi definitivamente desmembrado de Santa Cruz.
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– 226 (que liga Natal/RN à Wanderlândia/TO) e como não havia conhecimento sobre o quanto essas
pinturas eram importantes para a história de Lajes Pintadas – como, também, da região – esses
lajedos foram simplesmente destruídos.
Desde sua formação, verifica‐se a tradição religiosa de devoção a São Francisco de Assis. Era
costume do Senhor João Francisco, dono da propriedade, promover em sua residência cultos de
devoção ao santo, cuja imagem foi trazida do município de Canindé. Os cultos continuaram mesmo
depois de sua morte, ocorrida no dia 11 de dezembro de 1895, sob a influência de um de seus 15
filhos, Eduardo Borges. Foi somente em 04 de Outubro de 1913, no alpendre da primeira casa do
povoado que a primeira missa foi realizada no povoado e que teve como celebrante o Monsenhor
Alfredo Pegado.
Ainda de acordo com os registros documentais encontrados em 1935, Eduardo Borges
escreveu uma carta direcionada para o Padre Cícero Romão Batista, pedindo a autorização para a
construção de uma Capela dedicada a São Francisco de Assis. Recebendo a concordância de Padre
Cícero, a Capela passou a ser erguida no mesmo ano (Figura 2), com a ajuda da comunidade e a
colaboração dos irmãos Elias Borges e o próprio Eduardo Borges. A benção litúrgica ocorreu em 1943.
Um dos elementos que marca a configuração espacial de grande parte das cidades é a igreja,
principalmente por ser a partir dela “que a cidade tinha origem, acompanhada por quarteirões,
geralmente com a forma quadrada, definidas por ruas ortogonais e retilíneas” (MEDEIROS, 2005, p.
30). No entorno do templo surgiu outro elemento estruturador da ocupação do povoado, que foi a
praça e a partir as primeiras casas e delineamento dos primeiros arruados.
A cidade possui outra Igreja que teve sua construção iniciada – segundo populares – por volta
de 1983 (Figura 3), sendo responsável pela obra o Sr. Genival Jacinto de Souza. Frei Damião em sua
última vinda a Lajes Pintadas abençoou a igreja que, também, tem como padroeiro São Francisco de
Assis.

Figuras 2 e 3 – Primeira capela e Igreja Matriz de Lajes Pintadas

Sem indústrias e sem turismo, a economia é ligada diretamente a produtos agrícolas, com
predominância para a produção o milho, com 200 toneladas, seguido do feijão com 122 t. e, por fim,
a manga com uma produção de 101 toneladas (IDEMA, 2008). O município produz ainda algodão
herbáceo, batata‐doce, fava, feijão, mamona, mandioca, milho, banana, castanha de caju, coco‐da‐
baía, goiaba, laranja, sisal ou agave, limão mamão, manga e maracujá.
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Nas visitas realizadas a cidade, observa‐se uma pequena participação das atividades
comerciais, principalmente de pequenos mercadinhos, voltados para suprir as necessidades básicas
dos moradores, além de outros estabelecimentos, como lojas de confecção, material de construção,
móveis e eletrodomésticos. Na cidade, há também uma tradição na produção de artesanatos, que
utiliza com matéria‐prima o sisal e a pedra sabão.
Algo que é muito comum nas pequenas cidades, que é a realização da feira livre, não se
encontra em Lajes Pintadas na atualidade. Segundo levantamento realizado junto aos moradores, a
cidade já possuiu feira livre com participação comerciantes da própria comunidade e de pessoas que
vinham de Santa Cruz/RN. A cidade conta com um espaço (Figura 4), também chamado de
“pavilhão”, construído como tentativa de reerguer a feira. No entanto, o referido local é utilizado
atualmente para realização de outras atividades socioculturais, como cultos religiosos, festas sociais
ou mesmo como espaço para conversas entre os jovens e brincadeiras infantis.

Figura 4 – Pavilhão construído para realização da feira.

Mesmo reformado, a feira não foi retomada, assim como há pouco uso no mercado público.
Segundo depoimentos de moradores, um dos motivos para que feira perdesse importância foi à
vinda das aposentadorias e de outros benefícios sociais, o crescimento no número de mercadinhos e
a construção da RN‐023 que liga Lajes Pintadas à Santa Cruz, cidade que possui a maior feira da
região – realizada aos sábados – e para onde os moradores se deslocam quando querem realizar
suas.
Um dos elementos que mais destacou durante as visitas na cidade foi a calma e o ritmo com
que as pessoas levam o seu cotidiano. Gonçalves (2005, p. 103) afirma que “a tranquilidade – por
vezes aparente – e a sensação de estagnação ou de atraso da cidade são as impressões imediatas que
chamam a atenção de uma pessoa que mora numa cidade grande, ou de porte médio, e visita uma
das cidades pequenas do Agreste Potiguar.
As pequenas cidades apresentam uma dinâmica em que as atividades relacionadas ao dia‐a‐
dia das pessoas, das atividades econômicas, das instituições públicas e privadas funcionam de forma
mais lenta, se comparadas com outros centros urbanos de maior expressividade. A tranquilidade
cotidiana é expressada pela presença das cadeiras e das pessoas nas calçadas, das rodas de conversa
nas praças ou mesmo embaixo de árvores, do transito de pessoas de casa para o trabalho, para o
“roçado” na zona rural, para a escola, para tomar o transporte para outros cidades – principalmente
para Santa Cruz – em busca de serviços não existentes.
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Outro elemento que marca Lajes Pintadas está relacionado a simplicidade apresentada pelas
contruções e da organização do espaço urbano (Figura 5), demonstrando que a paisagem citadina
“expressa um padrão urbanístico simples, tendo como ponto de partida as rodovias, que geralmente,
cortam tais cidades. Para tais rodovias, convergem ruas e caminhos (GONÇALVES, 2005, p. 136).

Figura 5 – Padrão de construção das residências

Observa‐se nos últimos anos que a cidade vem iniciando um processo, ainda que lento, de
expansão da sua mancha urbana em direção a áreas até então rurais. O que chama a atenção é que
esse processo não foge da realidade que acontece nos grandes centros urbanos, pois, muitas vezes as
vias são abertas sem que se mantenha uma organização e sem uma infraestrutura mínima que
permita a fixação dos moradores, a exemplo do que acontece com o Conjunto José do Egito.
Um aspecto observado é o desenvolvimento da atividade agrícola e criatória no entorno do
perímetro urbano, o que evidencia a permanência de hábitos e do modo de vida mostrando que,
nessas realidades “o que predomina não são, em si, os hábitos urbanos sobre os rurais, mas sim, os
hábitos rurais ainda em processo de adequação para essa nova realidade chamada urbana”
(FERREIRA, 2009, p. 81).
Ferreira (2009, p. 82) afirma que “um dos graves problemas vivenciados na cotidianidade
desses pequenos centros diz respeito à falta de dinamicidade econômica”. Sendo assim, as
transformações provocadas pela globalização econômica, que propiciou a inserção competitiva de
muitos espaços no mercado capitalista mundial, não se faz presente na realidade de Lajes Pintadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pequenas cidades se constituem num dos exemplos de como o processo de urbanização
ocorre de forma diferenciada pelo território brasileiro. Neste trabalho, buscou‐se analisar, ainda
que de forma preliminar – a pesquisa ainda encontra‐se em andamento –, a dinâmica socioespacial
de Lajes Pintadas.
A cidade teve sua organização e sua inserção no contexto regional determinada em função
dos contextos político e econômico estadual. Como ocorre na maioria das pequenas cidades do Rio
Grande Norte, em Lajes Pintadas predomina uma dinâmica em que o espaço urbano vai se
estruturando ainda que com uma infraestrutura insuficiente e com serviços que suprem as
necessidades mais imediatas da população, tendo Santa Cruz, ou mesmo Natal, como centros
urbanos onde a população recorre quando da necessidade de serviços mais especializados. Marca
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também a realidade estudada a sua integração com o meio rural, demonstrando que nesse
território, o modo de vida urbano encontra‐se em processo de produção.
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RESUMO
Neste artigo, é possível analisar algumas das
ambiguidades conceituais que tem definido o termo
xenofobia, tendo como definição ser uma discriminação
étnica e racial, caracterizada como uma forma de
preconceito ou como um transtorno psíquico. Buscando
mostrar a presença evidente deste comportamento que
geralmente se manifesta através de ações
discriminatórias e ódio. Ao longo deste trabalho, é feita
uma breve abordagem histórica do conceito mostrando
o surgimento deste preconceito no Brasil, contra
nordestinos, desde a época do regime militar, através do
jornal semanário O Pasquim, até os dias atuais com o

caso bastante repercutido em todo o país, que é a
polêmica frase: “Nordestino não é gente [...]” citada
pela estudante de direito Mayara Petruso. Por último,
objetiva‐se destacar o pensamento estereotipado em
relação aos nordestinos que vem desde a ditadura até
os dias de hoje, sendo notório que o maior índice de
pessoas que tem esse comportamento, geralmente são
os habitantes da região sudeste do Brasil, e que suas
maiores vítimas são os nordestinos, assim incentivando
de certa forma as pessoas de outras regiões do país
tenham a mesma visão em relação aos mesmos.

PALAVRAS‐CHAVE: O Pasquim, xenofobia, Mayara Petruso, preconceito regional.

"NORTHEAST IS NOT PEOPLE..." THE SIMILARITY AND CONTRAST HISTORY AGAINST
XENOPHOBIA NORTHEASTERN SINCE THE TIME OF BRAZILIAN MILITARY REGIME TO THE
PRESENT DAY
ABSTRACT
In this article, you can look at some of the
conceptual ambiguities that have defined the term
xenophobia , having defined as an ethnic and racial
discrimination , characterized as a form of prejudice or
as a psychological disorder . Seeking to show the evident
presence of this behavior that often manifests itself in
discriminatory actions and hatred. Throughout this
paper , a brief historical approach to the emergence of
this concept showing prejudice in Brazil , against
Northeastern , since the time of the military regime is
made through the weekly newspaper The Quibbler , to
the present day with

case fairly reverberated throughout the country , which
is the controversial phrase : " Northeastern is not people
[ ... ] " cited by a law student Mayara Petruso . Finally ,
we aim to highlight the stereotypical thinking in relation
to northeastern coming from dictatorship to this day ,
being notorious that the highest rate of people who
have this behavior , are generally inhabitants of
southeastern Brazil , and its greatest victims are the
Northeast , thus encouraging somehow people from
other regions of the country have the same view in
relation thereto.

KEY‐WORDS: O Pasquim, xenophobia, Mayara Petruso, regional bias.
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“NORDESTINO NÃO É GENTE…” A SEMELHANÇA E O CONTRASTE HISTÓRICO DA XENOFOBIA
CONTRA NORDESTINOS DESDE A ÉPOCA DO REGIME MILITAR BRASILEIRO ATÉ OS DIAS ATUAIS
INTRODUÇÃO
Xenofobia, termo de origem grega, é formado a partir das palavras “xénos” (estrangeiro) e
“phóbos” (medo). Seu significado dependerá do contexto em que ela estiver sendo usada, pois,
tem um conceito amplo, tendo sua definição como uma forma de preconceito e racismo que
segundo a OAB‐Ce (2011) é considerada uma doença psicológica gravíssima.
Esse tipo de descriminação acontece quando há aversão em relação à cultura, opção
sexual, raça, entre outros fatores. No Brasil, acontece o chamado xenofobismo regional, que há
muitos anos, os nordestinos vêm sendo vítimas desse problema que os atinge desde então, por
serem habitantes da região Nordeste do Brasil.
O artigo busca definir o que é xenofobia, apresentar algumas ideologias sobre esse termo,
e dar exemplos desse tipo de preconceito, e demonstrar a sua existência no Brasil desde o
período militar, com destaque para o jornal O Pasquim, até os dias atuais. Abordar a
problemática da xenofobia implica em tentar explicar de onde ela surgiu inicialmente. O
preconceito sem necessariamente ser ligado às questões xenofóbicas, sempre existiu na
sociedade, mas tendo como foco o Brasil, tal descriminação começou a ser notória no período da
ditadura militar (1964‐1985).
Retrato disso eram os jornais brasileiros de mais destaque em meados dos anos 1970,
onde o termo xenofobia era desconhecido, mas já era transpassado, retratando o nordeste como
uma região problemática e de muitas secas, constatando assim, os primeiros indícios de tal
preconceito através de um dos jornais brasileiros mais destacados na época onde se tornou um
dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro, “O Pasquim”.
Esse conceito é perceptível ainda nos dias atuais, onde foi feita uma comparação da
xenofobia contra os nordestinos no período militar, com casos mais recentes dessa prática, em
que o nordestino ainda é percebido de forma inferiorizada ao nascido na região sudeste, por
exemplo, e que essa descriminação é praticada atualmente de forma mais violenta e demasiada,
como no caso abordado da jovem Mayara Petruso. Contudo, através deste trabalho, será possível
perceber a presença deste tipo de discriminação e ressaltar sua amplitude em território nacional,
apontado os meios de propagação do preconceito e as leis que defendem as vítimas. Possuindo
ainda, cunho conscientizador para mostrar que essa forma de racismo, ou separatismo é algo que
não pode existir, e que assim, acarrete em um melhor desenvolvimento “conceitual ou mesmo
cultural” do Brasil.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para análise, foram realizadas pesquisas bibliográficas e explicativas com foco em um
problema de caráter psicológico, e que está presente entre pessoas de regiões diferentes: A
Xenofobia regional. Este problema vem crescendo gradativamente, principalmente quando em
relação aos nordestinos (as principais vítimas).
Com isso, há uma análise sobre a xenofobia na época da ditadura no Brasil, mostrando o
contraste e ao mesmo tempo a semelhança com o caso mais recente, e que hoje, o maior veículo
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para a propagação desse tipo de discriminação são as redes sociais, em que Mayara expõe seu
preconceito em relação aos nordestinos. Para este, é utilizado uma ilustração do perfil do twitter
da mesma, onde foi publicada essa frase, em que se torna fácil perceber a presença explícita da
mesma problemática no contexto regional brasileiro apresentado nos recursos da mídia social.
A pesquisa é constituída por definições e idealizações de alguns autores acerca do tema.
Para conduzir a análise, o artigo teve como fundamentação várias obras de autores como:
Albuquerque Junior com seu livro “Preconceito contra a origem geográfica e de lugar ‐ as
fronteiras da discórdia”; o autor José Luiz Braga com seu livro “O Pasquim e os anos 70”; Foi
consultada também a obra Convite à Estética de Adolfo Sánchez Vásquez onde é possível
entender o jornal O Pasquim que disseminava de forma mascarada o preconceito, utilizando‐se
do humor; e também tendo base em textos jornalísticos e artigos científicos; além de
documentos e depoimentos feitos em resposta aos casos de xenofobia contra Nordestinos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da instalação da ditadura tornou‐se mais visível a xenofobia contra o nordestino.
Em relevância a esses momentos históricos, o descaso e preconceito com nordestinos só
aumentou, e ao longo do tempo as pessoas permaneceram com a mesma forma de enxergar a
região. Deste modo, a xenofobia pode ser compreendida como reflexo da exclusão histórica
regional, que se manteve.
Com o sistema republicano, houve um grande desfavorecimento na região nordeste,
comparando‐a aos investimentos que as demais regiões do Brasil receberam, pois sempre
tiveram um maior favorecimento, tanto econômico, quanto social, desde épocas passadas. Essa
imagem, apesar de ser ultrapassada, ainda continuou na mente das mesmas que residem fora do
nordeste, penetrando a cada dia mais nas esferas sociais.
Como a palavra já diz, preconceito é um conceito prévio sobre algo do qual não se domina
o conhecimento (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p.9). Seguindo a análise, as pessoas de
determinada cultura/local, tem sua própria identidade que é formada a partir da alteridade, ou
seja, a formação de pensamento/personalidade através das pessoas/sociedade que vivem ao seu
redor. Dessa forma, é perceptível que as pessoas que jamais tiveram contato com outra cultura
ou modo de viver terão dificuldades em aceitar o desconhecido, e assim, formam um pré‐
conceito do que é, mesmo sem conhecer. Então, surge o questionamento do porquê da
existência dessa descriminação interna em um país tão diversificado, e a partir de onde esse
comportamento pôde ser observado.
Um dos símbolos desse fenômeno eram os jornais da ditadura, como O Pasquim, surgido
no Rio de Janeiro. Através da publicação de imagens e textos, o jornal descrevia de modo
estereotipado os nordestinos, com palavras pejorativas de denominação, com ênfase no
semiárido do sertão, e também nas charges humorísticas, retratando a imagem do cangaceiro, o
retirante da seca, destacando uma miséria inerente ao Nordeste. O jornal foi o pioneiro no Brasil
na prática de xenofobia maquiada, utilizando‐se do humor, para disfarçar seu teor ofensivo,
contrastando com a violência das palavras pronunciadas hoje, na qual as pessoas não só
demonstram ter essa visão, mas também incitam práticas de violência contra os mesmos,
mostrando uma revolta maior e crescente.
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De acordo com Bernardo Kucinski (1991) o início do jornal teria sido imaginado por Jaguar
(um dos integrantes) como um semanário que atingiria apenas o bairro de Ipanema, no Rio de
Janeiro. Todavia, “O Pasquim logo revelou vocação à universalidade, extraindo daquele
microcosmo uma visão crítica compartilhada por jovens e artistas do resto do país” (BRAGA,
1991). De fato, é observado que essa universalidade não eliminava os estereótipos e
representações do nordeste em um país regionalizado.
Com isso, nota‐se que o nordeste e seus respectivos habitantes não eram enquadrados no
meio social, sendo transpassada uma pobreza gritante presente na vida de todos que residiam na
região, fazendo com que o Pasquim descrevesse através do humor, um nordeste deprimente,
onde a ênfase maior era o semiárido do sertão, assim representando como uma região que
desviava do padrão estabelecido (carioca) pelo jornal.
A xenofobia era perceptível em várias seções do Pasquim, entre elas a seção Cartas, que
tinha a função de interagir com os leitores e tentar responder alguns de seus questionamentos.
Na Edição de julho de 1977, número 48, um leitor residente do estado da Paraíba fez a seguinte
indagação: “... por que não divulgam o nosso estado? Que faz parte do Brasil”. O Pasquim, em
resposta disse:
Olha aí leitores, essa besta aí chama Paraíba de estado!!! E acha que o Pasquim deveria
dar mais – se segurem agora! – cobertura a tal Paraíba, Rá! Só rindo mesmo! Com sorte,
ô cabeça chata, esse troço aí pode chegar a golfo e mais nada! Encher de iate, patinho e
peixe em vez dessa paisagem horrorenda repleta de pobres e miseráveis emporcalhando
tudo... Por essas e outras que o Brasil não está indo pra frente tão depressa quanto
poderia. Vá aprendendo a nadar, ô flagelado!

O trecho apresenta a visão depreciativa do jornal sobre os nordestinos, trazendo algumas
expressões, utilizadas até hoje para se referir às pessoas do Nordeste como o termo “Paraíba” e
“cabeça chata”.
Em relação ao segundo termo que é bastante utilizado nos dias atuais e que também se
faz presente no trecho citado, a expressão “cabeça chata” de acordo com o dicionário Aurélio
significa: “Alcunha dada aos cearenses e, por extensão, a todos os nordestinos” (FERREIRA, 2000).
Sendo uma designação, que desde aquela época se tornou um apelido pejorativo daqueles
nascidos no estado do Ceará, e até aos nordestinos de forma generalizada.
É de fácil percepção, que a resposta dada pelo jornal tem um grande teor xenofóbico
como não considerar a Paraíba como um estado brasileiro. Fala‐se ainda de paisagem horrenda,
especulando que o Nordeste possui cenário de miséria, em que a população nordestina é
representada apenas por pessoas pobres.
Outro exemplo que pode ser encontrado no Pasquim está na seção Gip! Gip! Cujos textos
são de autoria de Ivan Lessa e os desenhos de Redi, nº 387, p.32. “Não há retirante no Nordeste.
Apenas participantes morosos e mal informados da grande arrancada para o progresso.”; “No
Nordeste quem tem 40 quilos é rei momo”.
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Figura 1‐ Seção Gip! Gip! Do jornal O Pasquim (O PASQUIM: antologia 1973‐1974, vol. 3).
Nos dois trechos é perceptível a xenofobia regional, pois sinalizam um estado de
inferioridade, onde ambas as frases se referem ao estado de pobreza e miséria que foi citado
também na resposta que o jornal deu ao paraibano na seção Cartas, onde o humor e a ironia são
usados para mascarar a forma crítica e preconceituosa em que eles falam do Nordeste.
Para Adolfo Sánchez, essa análise precisa ser minuciosa, pois “Na ironia, a crítica
permanece oculta por trás da exaltação do elogio ou da felicitação. Suas cartas nunca estão sobre
a mesa. Por isso é preciso saber julgá‐las, pois o jogo irônico não se desenvolve clara e
abertamente. Por sua crítica oculta, dissimulada ou sutil, a ironia se distingue do humor e da
sátira. Diz mais do que diz, ou diz menos do que pensa.” (VÁSQUEZ, 1999).
Atualmente, esse tipo de aversão contra nordestinos ocorre demasiadamente e mais
explicitamente se comparada à época do regime militar. Para os principais praticantes deste ato
(pessoas do Sudeste), a região nordeste, é marcada como uma parte inferior e que não deveria
existir no país. E para alguns, este nem faz parte do mesmo, e assim as demais regiões do Brasil
como o sul e centro oeste, por exemplo, acabam tendo essa visão baseada na influência que o
Sudeste sempre teve no país. Hoje é perceptível discursos, principalmente em redes sociais, de
incitações à violência e a descriminação.
O caso da jovem paulistana e ex‐estudante de direito Mayara Penteado Petruso, de 21
anos, que publicou em seu twitter a seguinte frase: “Nordestino não é gente, faça um favor a SP,
mate um nordestino afogado” (Figura 2), foi bastante repercutida no ano de 2010, tal atitude
causou repugnância, por parte de alguns, mas também apoio de outros, tanto que após o
estopim, acendido por Mayara, foram vistas demonstrações de preconceitos em larga escala e
em todos os lugares.
De acordo com a lei nº 7.716/89, da Constituição Federal, crimes como estes cometidos
por Mayara, podem levar até três anos de cumprimento de pena. Suas mensagens com teor
xenofóbico foram manifestadas pela sua insatisfação pela vitória da presidenta Dilma Rousseff
(PT), nas eleições de 2010, com pensamentos preconceituosos em relação à população
nordestina. A atitude dela influenciou outras pessoas a praticarem atos xenófobos, ainda fazendo
uma incitação, afim de que matassem um nordestino afogado.
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Figura 2‐ Postagem de Mayara Petruso em seu twitter. (TWITTER, 2010)
Na ilustração acima, é visto a semelhança com a retratação do Pasquim, em que é
demonstrada a visão do nordestino não ser ninguém na sociedade. As mensagens geraram
polêmicas após serem postadas no twitter e na página do facebook da mesma. Além de incitar a
prática de crime, homicídio e racismo ao proferir a frase: “... mate um nordestino afogado”, ela
também induz à prática da violência. Induzir é definido como persuadir, aconselhar, instigar,
incitar (FERREIRA, 2000), e de acordo com o código penal, incitar é o comportamento pela qual
determinada pessoa, provoca, induz, faz com que outras pessoas decidam agir publicamente e
notoriamente, a prática de ato contrário a lei e é definido como crime. Segundo a Lei N° 2.848, de
7 de Dezembro de 1940, em seu Art. 286: Incitar publicamente a prática de crime, pena –
detenção, de três a seis meses ou multa.(ANGHER, 2007)
Mayara também afirma em outra postagem que todos os direitos de votos dos
nordestinos, deveriam ser tirados, por serem analfabetos e incompetentes: “Afunda Brasil. Deem
direito de voto pros nordestinos e afundem o país de quem trabalha pra sustentar os vagabundos
que fazem filhos pra ganhar a bolsa 171”. (FACEBOOK, 2010). Outra semelhança que pode ser
notada com o trecho: “... Por essas e outras que o Brasil não está indo pra frente tão depressa
quanto poderia” proferidas na seção cartas do Pasquim, sendo observado mais um indício da
permanência de um pensamento arcaico. Pois, ambos expressam a mesma ideia, só que em
contrastes, épocas e contextos diferentes.
Em resposta ao que Mayara disse em suas redes sociais, a apresentadora do programa
“Jornal do SBT”, Rachel Sheherazade (2012) disse:
Preconceito é coisa de ignorante, gente sem acesso à educação, à cultura. Não é o caso
da jovem paulista. Ou é? Mayara certamente não conhece o nordeste, sua cultura, sua
história. Também não conhece os nordestinos. Nem os anônimos, nem os notáveis. [...]
Mayara não sabe quantos nordestinos presidiram este país e desconhece que a maior
capital do Brasil, onde ela vive, foi também construída pelo povo que ela tanto detesta.
Rancorosa, alienada e ignorante. Mayara, coitada, é digna de pena.

Na época da ditadura militar, ainda não existia penalidade para pessoas que cometessem
tal ato. Hoje, apesar do caso de Mayara não ser único caso de preconceito contra nordestinos,
várias pessoas que cometem esse crime principalmente na internet não são punidas e passam
desapercebidas. A jovem em questão foi condenada pela 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo à
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pena de um ano, cinco meses e 15 dias que foi convertida em prestação de serviços à
comunidade, além de multa de R$ 620 por ter veiculado mensagem de preconceito e
discriminação contra nordestinos no Twitter. Ela foi condenada também ao pagamento de uma
indenização por danos à sociedade, fixada em R$ 500, que foi destinado à ONG Safernet, que
atua na prevenção de crimes cibernéticos (JORNAL ONLINE G1, 2012).
É completamente perceptível a semelhança de ambos os casos, quando se destaca o nível
de intelectualidade dos integrantes do jornal O Pasquim, tendo como principais praticantes,
pessoas com acesso à educação e de um nível de escolaridade alto como o citado da jovem
estudante de direito para representar a xenofobia atual, e também os grandes nomes do
Pasquim como Millôr Fernandes, Chico Buarque, Antônio Callado, Rubem Fonseca, Odete Lara,
Gláuber Rocha e diversos intelectuais cariocas. Porém, isto impediu a prática da xenofobia.
CONCLUSÃO
A existência de xenofobia contra os nordestinos no Brasil é fruto de uma construção
histórica, iniciada na decadência econômica do Nordeste a partir da Republica no Brasil,
fortalecida no período militar e presente nos dias atuais, vendo que esse tipo de preconceito no
Brasil ainda é existente de forma demasiada, e que esse problema tem sua origem de muitos
anos atrás.
E é percebível a maneira pela qual, chega à ideia de Nordeste fora do Nordeste. Sendo
uma região baseada na ideologia citada nas mídias, dando ênfase ao chão rachado do sertão
nordestino, a ausência de água e de recursos simples. Na realidade, o Nordeste é uma região
riquíssima em recursos minerais, matéria‐prima, e um local de grande comercialização como em
qualquer outro lugar do Brasil, onde há a convivência entre a riqueza e a pobreza, e que assim
como no Nordeste há dinheiro, há também a completa ausência dele.
Em virtude dos fatos, é notória a existência do pensamento preconceituoso nas páginas
do jornal da época ditatorial O Pasquim, até os dias atuais como no caso citado anteriormente.
Onde existe uma ideia de Nordeste obscurecendo o que de fato ele é. E que quando a própria
sociedade brasileira acha que tem descriminado apenas o Nordeste, na realidade as mesmas
estão descriminando o Brasil como um todo, pois há pobreza em todos os lugares, assim como há
predominância dos nordestinos em várias regiões do Brasil, e não apenas nos nove estados que
fazem parte da região Nordeste. E que pedindo desculpas, como a jovem Mayara pediu após o
ocorrido, não resolve fundamentalmente o preconceito que é existente muito antes do twitter
nascer.
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RESUMO
O acesso das populações à terra sempre foi
tratado como uma questão secundária no Brasil. Ao
invés de atender aos anseios sociais, a terra tem sido
largamente utilizada para a acumulação econômica. Um
exemplo disso é a transformação das condições de vida
das pequenas comunidades rurais na mesorregião sul do
Maranhão. A agricultura tradicional tem perdido cada
vez mais espaço para o avanço da agricultura de
precisão. Tendo em vista que a expansão desenfreada
do agronegócio pode destituir os pequenos agricultores
do Sul Maranhense que ainda lutam para se manter nas
terras, de que modo esse processo pode ser amenizado?

O objetivo principal é analisar de que modo as
propriedades agrícolas de diferentes tamanhos se
propriedades agrícolas de diferentes tamanhos se
encontram distribuídas pelos municípios da mesorregião
sul do Maranhão em 1995. Será necessário obter os
dados do Censo agropecuário do IBGE para 1995. Os
dados do número de propriedades com menos de 10ha,
de 10 a 100ha, de 100 a 1000ha serão tabulados e
organizados em classes para serem então mapeados de
forma coroplética com o programa ARCVIEW.

PALAVRAS‐CHAVE: Pequena propriedade, agronegócio, Sul do Maranhão

CONTRADICTIONS EXISTING IN THE CONFIGURATION SPACE IN AGRICULTURAL MESOREGION
MARANHÃO SOUTH: THE DISCREPANCIES IN PROFILE EXISTING LAND OF SOUTH MESOREGION
MARANHÃO IN 1995.
ABSTRACT
The access of people to the land has always been
treated as a secondary issue in Brazil . An example is the
transformation of living conditions of small rural
communities in the southern middle region of
Maranhão . The main objective is to analyze how the
farms of different sizes are distributed by the
municipalities of southern middle region of Maranhão in
1995 . Will need to get the data from the IBGE

agricultural census for 1995 . Data on the number of
farms with less than 10ha from 10 to 100 ha , from 100
to 1000HA will be tabulated and organized into classes
to be then mapped coroplética ARCVIEW way with the
program. Finally, the maps with the amount of
properties for the year 1995 are compared.

KEY‐WORDS: Small property, agribusiness, southern Maranhão
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AS CONTRADIÇÕES EXISTENTES NA CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO NA MESORREGIÃO
SUL DO MARANHÃO: AS DISCREPÂNCIAS EXISTENTES NO PERFIL FUNDIÁRIO DA MESORREGIÃO
SUL DO MARANHÃO EM 1995.
INTRODUÇÃO
No Brasil, o acesso das populações à terra sempre foi tratado como uma questão
secundária. As vastas terras férteis disponíveis no Brasil ao invés de servirem às finalidades
sociais, sempre estiveram voltadas à acumulação econômica. Um exemplo de como a terra no
Brasil tem sido voltada à acumulação do capital, é o processo de crescimento das áreas
destinadas às fazendas de grande porte no país. Em contrapartida ao crescimento das grandes
propriedades, observa‐se um movimento inverso de redução do número e tamanho das
pequenas propriedades rurais (ABRAMOVAY, 1992).
A redução do número das pequenas propriedades tem impacto direto no modo de vida de
comunidades que dependem diretamente de pequenos quinhões de terra para se sustentar. A
transformação das condições de vida das pequenas comunidades rurais é uma realidade que está
ocorrendo na mesorregião sul do Maranhão. Desde o princípio de seu processo de ocupação
populacional no século XIX, a região sul maranhense esteve vinculada à agricultura tradicional
(MIRANDA, 2010). Essa agricultura se caracterizava pela pequena produção familiar. Já nos
últimos 30 anos um processo de transformação do espaço agrário está em curso nessa região. A
agricultura tradicional tem perdido cada vez mais espaço para o avanço da agricultura de
precisão (STEFANO, 2009). O agronegócio passou a dominar a produção agrícola dessa região,
relegando a agricultura tradicional a um segundo plano.
O avanço do agronegócio no Sul do Maranhão tem sido prejudicial à estrutura da
pequena propriedade nessa região. Os Investidores do agronegócio atraídos pelas possibilidades
de lucro adquiriram as melhores terras da região por baixos preços. Deste modo, muitos
pequenos agricultores foram obrigados a venderem suas terras. A capitalização do campo
destituiu os pequenos proprietários de suas terras. Essa é uma grande preocupação, uma vez que
comunidades inteiras da região têm seu modo de vida atrelado à pequena propriedade (CARLOS,
2004).
Tendo em vista que a expansão desenfreada do agronegócio pode destituir os pequenos
agricultores do Sul Maranhense que ainda lutam para se manter nas terras, de que modo esse
processo pode ser amenizado? É possível impedir que o equilíbrio das comunidades rurais
tradicionais seja rompido pelos interesses do capital?
Uma das medidas necessárias para se amenizar o processo de concentração fundiária pelo
qual passam os pequenos agricultores do Sul do Maranhão é compreender sua realidade. Onde
os agricultores familiares do sul do Maranhão estão localizados? Onde as grandes fazendas
administradas pelo grande capital se encontram localizadas? Onde houve maior redução das
pequenas propriedades no Sul do Maranhão?
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O objetivo principal desse trabalho é identificar e analisar de que modo as propriedades
agrícolas de diferentes tamanhos se encontram distribuídas pelos municípios da mesorregião sul
do Maranhão em 1995.
Os objetivos secundários consistem em mapear as informações do número de pequenas,
médias e grandes propriedades em todo o Sul do Maranhão nos anos 1995 em números
proporcionais e identificar de que modo o agronegócio contribuiu para a configuração fundiária
da mesorregião sul do Maranhão.
MATERIAIS E MÉTODOS

A proposta do trabalho é mapear a quantidade de propriedades rurais para cada
município da mesorregião sul do Maranhão em 1995. Será necessário elaborar quatro sequências
de mapas: “Porcentagem de propriedades rurais com área inferior a 10 hectares nos municípios
da Mesorregião Sul do Maranhão”, “Porcentagem de propriedades rurais com área
compreendida entre 10 e 100 hectares nos municípios da Mesorregião Sul do Maranhão”,
“Porcentagem de propriedades rurais com área compreendida entre 100 e 1000 hectares nos
municípios da Mesorregião Sul do Maranhão” “Porcentagem de propriedades rurais com área
superior a 1000 hectares nos municípios da Mesorregião Sul do Maranhão”.
Para se elaborar mapas da porcentagem de propriedades com área inferior a 10 hectares,
área compreendida entre 10 e 100 há, entre 100 e 1000 há e acima de 1000ha será necessário
obter os dados das publicações do IBGE “Censo agropecuário 1995”. A escolha desse ano se deve
à disponibilidade de dados na internet. Não foi possível obter dados na representação do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de Balsas‐MA. Esse ano compreende o período
posterior à integração viária do Sul do Maranhão pela BR 230 (CODEVASF, 2006).
Os censos demográficos fornecem o número de propriedades por classe de área para
cada município. A partir desses dados, será necessário calcular a soma do total de propriedades
por classe de área em toda a mesorregião sul do Maranhão (IBGE,1995). Para se calcular a
porcentagem de propriedades rurais será necessário aplicar uma regra de três. Essa regra de três
será aplicada para cada um dos 20 municípios da mesorregião Sul do Maranhão.
Após o levantamento das porcentagens das propriedades será necessário organizá‐las em
intervalos de classes. O cálculo das classes pelo método de desvio padrão será realizado no
programa de mapeamento ARCVIEW 3.2. Após esse procedimento, esse mesmo programa será
utilizado para o mapeamento dos dados utilizando gradação de cores. Será confeccionado um
mapa para cada classe de análise. Ao final da confecção desses mapas, os mesmos serão
analisados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise do mapa de propriedades menores que 10 hectares

O mapa que reúne as propriedades com área inferior a 10 hectares apresenta uma
complexa trama de municípios. O aspecto geral é um complexo mosaico com setores onde as
pequenas propriedades são mais presentes, em contrapartida a setores onde as pequenas
propriedades estão menos presentes (FIGURA 1).
A maior concentração de propriedades com área inferior a dez hectares encontra‐se ao
nordeste da mesorregião Sul do Maranhão, com os municípios de pequeno porte Loreto e São
Félix de Balsas (53,67% a 71,48%).
A região sul e região noroeste da mesorregião, apresentam os menores índices de
pequenas propriedades (0,21% a 18,02%). Entre esses municípios figuram Alto Parnaíba, Tasso
Fragoso a Sul, e, Estreito, e Porto Franco a Noroeste. Entre esses municípios, Alto Parnaiba e
Tasso Fragoso são grandes produtores de Soja, e Estreito e Porto Franco são também produtores
de outros cultivos (FIGURA 1).
Tasso Fragoso e Alto Parnaíba apresentam baixas participações de pequenas propriedades
pois, são nesses municípios onde o agronegócio mais transformou a estrutura fundiária. Em
muitos desses municípios os pequenos proprietários ocupavam terras devolutas no passado.
Com o processo de modernização do campo e a regularização das terras no Sul do Maranhão, os
camponeses que habitavam as terras tiveram de deixá‐las. Desse modo foi possível observar que
nos municípios em que o agronegócio esteve mais atuante, houve redução da quantidade de
pequenas propriedades.
Na região central aparecem os municípios com valores pequenos de pequenas
propriedades (18,03% a 35,84%). Entre esses municípios, podemos citar Balsas e Fortaleza dos
Nogueiras. Balsas é o maior produtor de Soja do Maranhão, enquanto Fortaleza dos Nogueiras é
um dos produtores de soja. Foi no interior desses municípios em que o agronegócio promoveu
transformações na estrutura fundiária (FIGURA 1).
Já os municípios de São Raimundo das Mangabeiras, Sambaíba, Benedito Leite, Riaçhão e
Carolina, classes de valores intermediários compreendidos entre 35,85 a 53,66%. É nesses
municípios em que é possível encontrar maior número de pequenas propriedades;
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Figura 1‐Porcentagem do número de propriedades com área inferior a 10 hectares entre os
municípios da mesorregião Sul do Maranhão em 1995

Análise das propriedades com área compreendida entre 10 a 100 ha

O mapa que apresenta a proporção das áreas de 10 a 100 há é visualmente menos
complexo do que o mapa de áreas inferiores a 10 há. Porém, esse mapa apresenta inúmeras
informações importantes à compreensão da realidade fundiária do Sul do Maranhão (FIGURA 2).
O setor central, e o setor norte, apresentam os maiores índices de propriedades com área
compreendida entre 10 e 100 há de toda a área de estudos (18,03% a 35,84%). Estes são os
exemplos de Balsas e Tasso Fragoso, além de Porto Franco. Embora Balsas e Tasso Fragoso
apresentem considerável atividade do agronegócio esses municípios conseguiram manter
propriedades relativamente pequenas com área compreendida entre 10 a 100 há.
Boa parte das propriedades de 10 a 100ha pode ser pertencente aos colonos oriundos do
sul do país. Esses foram importantes protagonistas da colonização agrícola do sul do Maranhão
(FIGURA 2)
Os demais municípios da mesorregião sul do Maranhão tem um percentual inferior na
participação das propriedades com área entre 10 a 100 hectares (0,21 a 18,02%). Esses
municípios ficam na porção leste e oeste da área de estudos. Entre esses municípios podemos
citar São Raimundo das Mangabeiras, Loreto, São Domingos do Azeitão, Benedito leite, Riachão,
Carolina e Porto Franco (FIGURA 2)
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O que se observa do mapa de proporção de propriedades com áreas compreendidas
entre 10 a 100 há é que existe um relativo equilíbrio entre os municípios na proporção dessas
propriedades (FIGURA 2);
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Figura 2‐ Propriedades com área compreendida entre 10 a 100 hectares nos municípios da
mesorregião sul do Maranhão no ano de 1995

Análise das propriedades com área compreendida entre 100 a 200 ha

O mapa do total de áreas de 100 a 200 há apresenta uma homogeneidade visual. A maior
parte dos municípios figura com percentual compreendido entre 0.21 a 18.02%. Entretanto o
município de Formosa apresenta uma classe mais elevada que a maioria dos municípios (18.03 a
35.84%) (FIGURA 3);
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Figura 3‐ Propriedades com área entre 100 a 200 hectares nos municípios da mesorregião sul do
Maranhão em 1995

Análise das propriedades com área compreendida entre 200 a 500 ha

No mapa que apresenta a porcentagem de fazendas com áreas compreendidas entre 200
a 500 há, a maioria dos municípios apresentam o baixo percentual de 0,21 a 18,02%. O município
de Formosa, concentra a maior quantidade dessas grandes áreas, apresentando a classe de 18,03
a 35,85%(FIGURA 4);
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Figura 4‐ Propriedades com área entre 100 a 200 hectares nos municípios da mesorregião sul do
Maranhão em 1995

Análise das propriedades com área compreendida entre 500 a 2000 ha

No mapa das propriedades com área compreendida entre 500 a 2000 há todos os
munícipios apresentam a classe de 0,21 a 18,02%. Isso demonstra uma distribuição homogenea
dessas propriedades de grande porte pela mesorregião Sul do Maranhão (FIGURA 5);
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Figura 5‐ Propriedades com área entre 500 a 2000 hectares nos municípios da mesorregião sul do
Maranhão em 1995

Análise das propriedades com área superior a 2000 ha

No mapa que apresenta a proporção de propriedades com áreas superiores a 2000ha
todos munícipios se enquadram na classe numérica que varia de 0,21 a 18,02%. Isso significa que
em 1995 as grandes propridades eram ainda pouco significativas na mesorregião Sul do
Maranhão (FIGURA 6).
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Figura 6‐ Propriedades com área superior a 2000 hectares nos municípios da mesorregião Sul do
Maranhão em 1995
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CONCLUSÃO

A análise geral dos mapas de estrutura fundiária da mesorregião sul do Maranhão nos
permitiu identificar que em 1995 a maior parte das propriedades se encontrava na mão de
pequenos e médios proprietários. São propriedades cuja área não superava os 100 ha. A análise
das informações também aponta que, durante o período, as grandes fazendas ainda não tinham
se instalado por toda a região. Isso demonstra que, no período citado, o agronegócio não havia
ainda se generalizado pela região. Os mapas entretanto, apontavam a presença massiva das
grandes fazendas do agronegócio em como Tasso Fragoso e Balsas.
A análise das informações disponíveis para 1995 indica que a realidade fundiária da região
Sul‐Maranhense, esteve em um início do processo de expansão. Em contraponto à tímida
presença das grandes propriedades, foi possível identificar que a massiva presença das pequenas
propriedades indica que a região esteve marcada pela agricultura familiar.
A partir da análise dos mapas foi possível identificar que as grandes propriedades tendiam
a se concentrar nos municípios do centro e do Sul da área de estudos. Essa porção da
mesorregião reúne os municípios de Tasso Fragoso, Balsas e Alto Parnaíba. São municípios
pioneiros na produção do agronegócio do Sul do Maranhão.
Já as pequenas propriedades se localizaram em um padrão espacial distinto das grandes
propriedades. Elas tenderam a se concentrar na porção norte e leste da região de estudos. As
zonas norte e leste da área de estudos são áreas onde o agronegócio ainda não havia se instalado
em sua plenitude no período em estudo.
A coexistência de dois modelos fundiários em uma mesma mesorregião é um exemplo das
contradições existentes no sistema capitalista. Enquanto muitos pequenos proprietários tentam
tirar o sustento da terra para sua própria sobrevivência um pequeno número de grandes
proprietários explora as terras com uma produção voltada ao mercado externo nacional e
internacional. A diversificada realidade fundiária da mesoregião sul do maranhão indica a
coexistência das duas realidades da produção fundiária fundiária brasileira. Como resultado é
comum que existam conflitos pela terra.
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RESUMO
Os Mercados Públicos são espaços que atraem diversos
grupos socias, oferecendo uma grande diversidade de
serviços. Porém, no cotidiano de suas atividades, os
mercado apresentam alguns problemas ambientais.
Neste contexto, o presente estudo se propôs
desenvolver uma proposta de Agenda 21 para os
Mercados Públicos, como instrumento de gestão
ambiental participativa. Para tal, escolheu‐se o Mercado
de Casa Amarela, em Recife‐PE, como estudo de caso.
Na realização da pesquisa, procedeu‐se o
reconhecimento da área, identificando‐se os aspectos
ligados ao meio ambiente local. A partir disto, planejou‐
se as ações com vistas à construção da Agenda 21,
contemplando a busca por parcerias. Foi realizada a
divulgação e preparação da primeira Oficina de Agenda
21. Estas etapas foram desenvolvidas de forma

interdisciplinar, com discussão no grupo de Pesquisa de
Mercado Publico do IFPE e ações conjuntas em campo.
A primeira Oficina de Agenda 21 do Mercado de Casa
Amarela foi realizada em maio de 2014, em espaço
disponibilizado pela Escola Dom Vital. A oficina teve
início com a recepção e credenciamento dos
participantes, apresentação introdutória sobre a Agenda
21 Global, Nacional, Estadual e Local. Como principal
dinâmica, aplicou‐se o método de Agenda 21 do Pedaço,
proposto pelo Instituto Ecoar para Cidadania (1996) na
qual, o público foi estimulado a identificar os problemas
ambientais existentes no mercado e proporem soluções.
As informações levantadas na oficina passaram por
sistematização e posterior análise. Em etapa seguinte,
será elaborado o documento da Agenda 21 do Mercado
de Casa Amarela.

PALAVRAS‐CHAVE: Espaços Públicos, Agenda Ambiental, Gestão Participativa.

PROPOSED METHODOLOGY FOR CONSTRUCTION OF AGENDA 21 IN PUBLIC MARKET. CASE
STUDY: MARKET YELLOW HOUSE, Recife‐PE
ABSTRACT
The Public Markets are places that attract many
socias groups, offering a multitude of services. However,
in their daily activities, the market have some
environmental problems. In this context, this study
aimed to develop a proposal for Agenda 21 for Public
Markets as a tool for participatory environmental
management, choosing the Market Casa Amarela in
Recife ‐PE, as a case study. For this research, we
proceeded to recon the area, identifying the aspects
linked to the local environment. From this it was
planned actions towards the construction of Agenda 21,
contemplating the search for partners. Following the
disclosure and preparation of the first Workshop Agenda
21 was performed. These steps were developed in an
interdisciplinary manner, with discussion in the research

group of Public Market IFPE and joint actions on the
field. The first Workshop Agenda 21 of the Yellow House
Market was held on May, 2014, in space provided by the
School Dom Vital. The workshop began with a reception
and accreditation of participants, introductory
presentation on Agenda 21 Global, National, State and
Local. As the main dynamics, we applied the method of
Agenda 21, proposed by the Institute for Citizenship
echo (1996) in which the audience was encouraged to
identify environmental problems and propose solutions
in the market. The information gathered at the
workshop went through systematization and
subsequent analysis. In the next step, the Agenda 21
document of the Yellow House Market will be prepared.

KEY‐WORDS: public spaces, agenda 21, participatory environmental management
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PROPOSTA METODOLÓGICA PARA CONSTRUÇÃO DE AGENDA 21 EM MERCADO PÚBLICO.
ESTUDO DE CASO: MERCADO DE CASA AMARELA, RECIFE‐PE
INTRODUÇÃO
Em função do caráter consumista que a sociedade moderna vem adotando associada à
utilização de produtos descartáveis, vem ocorrendo um contínuo crescimento na extração de
bens naturais, provocando uma maior produção de resíduos. O aumento na geração desses
resíduos acarreta muitas consequências negativas como: custo cada vez mais alto para a coleta e
tratamento do lixo, grande desperdício de matérias – primas. E quando este lixo é depositado em
locais inadequados ou quando a coleta é deficitária pode ocorrer à contaminação do solo, do ar e
dos recursos hídricos, além da proliferação de vetores transmissores de doenças, entre outras
(MMA, 2005).
Assim, faz‐se necessário conter este consumo desenfreado, onde a taxa de geração de
resíduos é bem maior que a taxa de degradação, visto que é visível a necessidade de adoção de
práticas sustentáveis, como: reduzir, reciclar ou reaproveitar os resíduos gerados pelo homem
(MELO et al., 2011).
Neste contexto, a Agenda 21 Global ‐ Capítulo 38, recomenda que os países criem uma
estrutura de coordenação nacional, responsável pela elaboração das Agendas 21 Nacionais em
cada país. Essas Agendas por sua vez, têm como objetivo elaborar os parâmetros de uma
estratégia para o desenvolvimento sustentável, definindo as prioridades nacionais de acordo com
a necessidade e ou características regionais, e viabilizando o uso sustentável dos recursos
naturais (LEMOS, 2006).
O Capítulo 4 da Agenda 21 Nacional mostra que a preocupação com o impacto ambiental
do consumo, surgiu como uma questão de política ambiental relacionada às propostas de
sustentabilidade. E que o consumo sustentável, é algo que vai além das inovações tecnológicas e
das mudanças nas escolhas individuais de consumo, mas enfatiza ações coletivas e mudanças
políticas, econômicas e institucionais fazendo com que os padrões e os níveis de consumo se
tornem mais sustentáveis (MMA, 2005).
A partir destas agendas, surgiram as Agendas 21 a nível Estadual e Municipal (denominada
local), além das agendas: nas Empresas, na Administração Pública (A3P), de Bacias Hidrográficas,
Agenda Ambiental na Escola, entre outras.
Born apud Hermanns & Macedo (2003) destacam a importância de se formar Agendas 21
locais, uma vez que, estas agendas devem ser compreendidas como um processo participativo de
planejamento e gestão do desenvolvimento humano para a transição e construção de sociedades
sustentáveis.
Neste cenário, o presente estudo teve como objetivo desenvolver uma metodologia para
a construção de uma Agenda 21 Local, escolhendo‐se o espaço de Mercados Públicos. Estes
espaços atraem diversos grupos sociais e abrigam práticas de comercialização e consumo. Para
Leal (2012), é neste lugar que os públicos se encontram e produzem seus significados e trocas
simbólicas.
Para o desenvolvimento da pesquisa, adotou‐se o Mercado Público de Casa Amarela
(MPCA), em Recife‐PE, como estudo de caso, tendo em vista que o mesmo é um dos mercados
públicos da Região Metropolitana do Recife (RMR) mais antigo, inaugurado em 1930. O MPCA
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

está situado na Região Político Administrativa mais extensa do Recife, composta de 29 bairros
(PREFEITURA DO RECIFE, 2005).
Desta forma, espera‐se contribuir para a gestão ambiental de mercados públicos,
apresentando o documento de Proposta de Agenda 21 Local, apoiando a melhoria da
sustentabilidade ambiental destes espaços.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento da pesquisa, realizou‐se as etapas de levantamento de dados
secundários e de dados primários. Os dados secundários foram obtidos a partir de pesquisas na
literatura, em mídias eletrônicas e junto aos órgãos responsáveis pela gestão do mercado
público. Os dados primários foram obtidos por meio de visitas “in loco” para reconhecimento da
área em estudo, observações e aplicação de método utilizado para a consecução dos objetivos.
A pesquisa caracterizou‐se como uma pesquisa‐ação, uma vez que, segundo Mascarenhas
(2012), este tipo de estudo baseia‐se em dados concretos e busca resolver um problema, o autor
ainda ressalta que nela o pesquisador não é a apenas um observador ele também é participante
ativo.
As visitas ao Mercado Público de Casa Amarela ocorreram nos meses de novembro 2013 e
janeiro 2014, sendo utilizada uma abordagem qualitativa, utilizando‐se como técnica de coletas
de dados, os instrumentos de questionário com os permissionários e consumidores do mercado,
além de entrevistas com os gestores do Mercado. Destaca‐se que, segundo Cervo (2007), este
momento de coleta de dados é um dos mais importantes da pesquisa.
Caracterização da Área
O Mercado Público de Casa Amarela (MPCA) está situado na cidade do Recife, que é
formada por 94 bairros e administrativamente é dividida por seis Regiões Político‐Administrativa
(RPA), RPA 1 – Central, RPA 2 ‐ Norte, RPA 3 – Noroeste, RPA 4 – Oeste, RPA 5 – Sudoeste, RPA 6
– Sul, sendo cada uma destas subdivididas em três Microrregiões (MR), que agregam bairros com
maiores semelhanças territoriais. A cidade do Recife compreende uma área de aproximadamente
218,435Km² (PREFEITURA DO RECIFE, 2005).
O Bairro de Casa Amarela faz parte da RPA 3 – Noroeste. Esta região é a mais extensa do
Recife com 7731 ha o que representa 20, 35 % de sua área, ocupada por 312.981 habitantes,
sendo composta de 29 bairros (Figura 01). Dessa forma o bairro de Casa Amarela representa a
unidade 13, com uma área de 188 ha e 29.180 habitantes, sendo deste, 12.995 do sexo
masculino e 16.185 do sexo feminino (IBGE, 2010).
Casa Amarela já foi uma das localidades de maior adensamento populacional do Recife,
mas através da Lei Municipal 14.452 /88 houve uma redefinição das coordenadas geográficas e
criação de 94 bairros da cidade, o que de certa forma ocasionou a perca de alguns morros, com
exceção do Alto Santa Isabel. Ainda, de acordo com a mesma autora, houve um
desmembramento, transformando o Morro da Conceição, o Alto José Bonifácio e o Alto José do
Pinho em bairros autônomos (GASPAR, 2005).
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21
21

01 - Derby
02 - Graças
03 - Espinheiro
04 - Aflitos
05 - Jaqueira
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Figura 01 – Bairros da RPA 03 – Noroeste, em Recife.
Fonte: Perfil Socioeconômico da RPA 03, Prefeitura do Recife 2002.
O Mercado Público de Casa Amarela está localizado entre as ruas Padre Lemos s/n
e Estrada do Arraial, nº 1930, Casa Amarela, foi inaugurado em1930. Sua estrutura de ferro foi
inicialmente, montada na Avenida Caxangá, sendo desmontada e remontada no largo da feira de
Casa Amarela. A área originalmente construída é de 817 metros quadrados, com 100 boxes,
sendo de diferentes segmentos, como: açougues, armarinhos, ervas medicinais, bares e
restaurantes, entre outros (Figura 02).

Figura – 02 Vista de frente do Mercado Público de Casa Amarela
Fonte: Silva, 2014.
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Descrição dos Métodos
Para a elaboração da proposta de metodologia de construção da Agenda 21 em Mercado
Público, lançou‐se mão da adaptação do método adotado na Agenda 21 do Pedaço, criado pelo
Instituto Ecoar para Cidadania (1996). Esta abordagem também foi empregada na
implementação da Agenda 21 Local da cidade de Porto Seguro na Bahia e do bairro de Benfica
em Fortaleza‐ Ceará (GARCIA E ARÁUJO, 2008).
Vale ressalta que o “Pedaço” é uma categoria de Agenda 21 que articula o espaço físico –
territorial e o espaço social‐afetivo o qual se dá através das relações das pessoas entre si e com o
ambiente e a sua paisagem. Ele pode ser representado por uma área de manancial, um bairro,
uma escola, uma área de invasão (GARCIA E ARÁUJO, 2008); (DUAILIBI, 2004). Assim, para essa
pesquisa o mercado público foi considerado como o pedaço.
A metodologia desta Agenda 21 consistiu em formar grupos de cidadania ativa através da
realização de Oficinas de Futuro, onde se identificou e se debateu os problemas, os sonhos e as
ações coletivas propostas para o mercado. Inicialmente, se identificou os problemas apontados,
os quais passaram a construir o “Muro das Lamentações“ e na sequência, a situação desejada é
plantada na “Árvore dos Sonhos”. Para Duailibi (2004), essas oficinas podem ser consideradas
como a produção coletiva do conhecimento, pois este método estimula a participação das
pessoas na busca de resoluções de problemas coletivos.
Ainda, de forma associada ao método descrito anteriormente, também observou‐se, as
orientações da cartilha Passo a Passo da Agenda 21 Local, elaborada pelo Ministério do Meio
Ambiente (2014), a qual aponta os princípios para que ocorra a construção de uma Agenda 21:







Mobilizar para Sensibilizar Governo e Sociedade;
Criação de Fórum da Agenda 21 Local;
Elaborar o Diagnóstico Participativo;
Elaborar Plano Local de Desenvolvimento Sustentável;
Implementar o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável;
Monitorar e Avaliar o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável.

Descrição dos Procedimentos Adotados para a Construção da Agenda 21 do Mercado Público
de Casa Amarela:
A I Oficina do Futuro ocorreu simultaneamente ao primeiro Fórum para Construção da
Agenda 21, realizada em 09 de maio de 2014, no período de 15:00 às 18:00 horas, em espaço de
sala de aula disponibilizado pela Escola Dom Vital.
Buscou‐se parceiros, como a Prefeitura Municipal de Recife, Administração Local do
Mercado, Escola Estadual Dom Vital, Associação de Catadores de Lixo AMAPE e representações
locais, além da divulgação por meio de cartazes e convites (Figura 03), e preparação de material
(Figura 04).
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Figura 04 – Preparação de material para
as dinâmicas da oficina.
Fonte: Rocha, 2014.

Figura 03 – Convite do 1º Fórum para
Construção da Agenda 21 para MPCA.

A oficina teve início com a recepção e credenciamento dos participantes, apresentação
introdutória sobre a Agenda 21 Global, Nacional, Estadual e Local. Como principal dinâmica,
aplicou‐se o método de Agenda 21 do Pedaço, proposto pelo Instituto Ecoar para Cidadania na
qual, o público foi estimulado a identificar os problemas ambientais existentes no mercado e
proporem soluções. Na ocasião, fez‐se necessário a adaptação da metodologia da Agenda 21 do
Pedaço, realizando‐se a discussão com os participantes no espaço da oficina na escola (Figura 05)
e também aplicando‐se a dinâmica diretamente aos permissionários na área do mercado (Figura
06). Considerando os dois momentos de Oficina do futuro o número de participantes foi de 34
pessoas.

Figura 05 – Realização da I Oficina do Futuro
para construção da Agenda 21 do MPCA,
2014.
Fonte: Nascimento, 2014

Figura 06 – Realização da dinâmica Agenda 21 do
Pedaço adaptada ao MPCA, 2014.
Fonte: Nascimento, 2014.
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Em etapa seguinte, as informações levantadas na oficina passaram por sistematização e
análise, para a elaboração do documento de proposta de Agenda 21 do Mercado de Casa
Amarela.
RESULTADO E DISCUSSÕES
A partir dos resultados obtidos na pesquisa, foi possível identificar alguns aspectos
ambientais relacionados às atividades desenvolvidas no Mercado Público de Casa Amarela,
como: a falta de coletores apropriados para resíduos sólidos no interior do MPCA, destacando‐se
também, deficiências nas instalações de ralos e esgotos na área interna do mercado,
comprometendo a aparência deste ambiente.
Quanto à organização dos segmentos existentes no mercado, observou‐se a distribuição
de boxes de bares, peixarias, açougues e miudezas um ao lado do outro, não havendo uma
ordem por segmento em áreas específicas.
Diante das problemáticas encontradas no diagnóstico realizado, lançou‐se mão da
elaboração do instrumento da Agenda 21 para o Mercado Público de Casa Amarela, firmando‐se
parcerias entre a Prefeitura do Recife, os gestores locais do mercado e com a Escola Estadual
Dom Vital.
Na ocasião da I Oficina do Futuro, os participantes foram estimulados a identificarem os
problemas ambientais existentes no mercado, por meio do instrumento do Muro das
Lamentações (Figura 07). Dentre os problemas identificados na oficina, destacaram‐se as
deficiências em relação à infraestrutura física, falta de divulgação do mercado e ausência de
programa de educação ambiental.
Na sequência da Oficina do Futuro, foi construída a Árvore dos Sonhos, onde os
participantes expuseram quais seriam as possíveis soluções para os problemas apresentados por
eles anteriormente (Figura 08). Destacando‐se entre eles, a necessidade de melhorias na
infraestrutura física, maior diálogo entre Prefeitura e permissionários e maior apoio da Prefeitura
quanto à divulgação do mercado.

Figura 07 – Muro das Lamentações apresentando Figura 08 – Árvore dos Sonhos com soluções
os problemas ambientais indicados na I Oficina do propostas na I Oficina do Futuro do MPCA,
Futuro do MPCA, 2014.
2014.
Fonte: Rocha, 2014
Fonte: Rocha, 2014
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

Com a Oficina do Futuro realizada em maio de 2014 no MPCA, os participantes
expressaram suas opiniões quanto aos principais problemas e também apresentaram propostas
de soluções para o ambiente de mercado, corroborando com a ideia de Duailibi (2004), na qual a
Oficina do Futuro é um espaço de debater sonhos, problemas e ações coletivas.
Durante a Oficina do Futuro, foi possível perceber o anseio que os permissionários têm
para que haja melhorias neste espaço público, pois para muitos esse comércio já vem de pai para
filho e também essa é a principal fonte de renda da família.
A participação de diferentes atores da sociedade civil, como os permissionários e
consumidores do MPCA, a direção e os professores da Escola Dom Vital foi importante, porque
todos direta e ou indiretamente possuem uma relação com este espaço público. E a oficina
permitiu um diálogo entre eles e consequentemente uma troca de conhecimento, afirmando o
que destaca Kodelpeter (2007), que as Oficinas do Futuro são portões de entrada para formas de
comunicação democrática.
Também, constatou‐se o interesse que os representantes do Colégio Dom Vital têm em
participar de ações, em continuidade a primeira Oficina de Futuro do MPCA, no sentido de
apoiarem as propostas de melhoria da sustentabilidade ambiental no Mercado de Casa Amarela.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização dessa pesquisa permitiu, até o momento, desenvolver uma metodologia
adaptada para construção de Agendas 21 em um espaço como o Mercado Público de Casa
Amarela.
Deve‐se considerar que neste tipo de espaço público, existe atividade todos os dias da
semana pela manhã e tarde, dificultando a participação dos permissionários em oficinas
realizadas em área externa ao mercado durante o expediente de funcionamento. No entanto, no
caso do Mercado de Casa Amarela, há de se pensar em uma alternativa de espaço interno ao
mercado para realização das próximas oficinas.
No Entanto, mesmo diante das dificuldades encontradas neste primeiro momento,
considerando as adaptações feitas na metodologia proposta para construção de Agenda 21 em
Mercado Público, os permissionários demonstraram interesse em expor suas opiniões e em
participar de ações futuras para que ocorram melhorias no seu ambiente de trabalho.
Após esta primeira etapa do estudo, ainda ocorrerá outras oficinas com os permissionários,
consumidores e comunidade do entorno do mercado, para apresentar a síntese das informações
levantadas na primeira oficina e consolidar a proposta de Agenda 21 para o MPCA.
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para Sustentabilidade de Mercados Públicos pela experiência de trabalho em grupo, a Prefeitura
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RESUMO
O Presente texto insere‐se no Projeto de Pesquisa
denominado “A organização do trabalho educativo e
suas implicações na formação do ser social”. Optamos,
nesse artigo, por um recorte, que nos permite abordar a
organização do trabalho pedagógico na sala de aula,
especialmente no que diz respeito ao ensino de
Geografia. Trata‐se de uma pesquisa em andamento,

mas que já indica alguns aspectos relativos aos
elementos que contribuem para a organização do
trabalho pedagógico na sala de aula (planejamento,
conhecimento escolar, procedimentos metodológicos e
relação professor‐estudante). Tais questões serão
abordadas no decorrer deste artigo.

PALAVRAS‐CHAVE: Escola, Trabalho pedagógico e Ensino de Geografia.

Organization of Pedagogical Work in the Classroom: Some questions for dialogue
ABSTRACT
The present text is part of the research project
called "The organization of educational work and its
implications in the formation of social being." We chose,
in this article, a cutout that allows us to address the
organization of educational work in the classroom,
especially with regard to the teaching of Geography.

This is a research in progress, but already shows some
aspects of the elements that contribute to the
organization of educational work in the classroom
(planning,
school
knowledge,
methodological
procedures and the teacher‐student). Such issues will be
addressed
throughout
this
article.

KEY‐WORDS: School, Pedagogical work and Teaching Geography

INTRODUÇÃO
O presente artigo é parte constituinte do Plano de Atividade “A organização do trabalho
pedagógico no espaço da sala de aula”, cujo objetivo geral é: conhecer as formas de organização
do trabalho pedagógico na sala de aula, a fim de analisar os elementos que estruturam o ensino
de Geografia. Oportuno destacar que o referido Plano de trabalho insere‐se no projeto de
pesquisa denominado “A organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas”.
Para o desenvolvimento da pesquisa levantamos a seguinte indagação: Como o
professor organiza seu trabalho na sala de aula? Tal discussão implica num processo de
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problematização da escola que temos e de suas funções para pensarmos a escola que queremos,
bem como os aspectos necessários a organização do trabalho pedagógico na sala de aula.
Consideramos importante resgatar esse debate para compreender e analisar as relações entre
sociedade e escola e suas manifestações nos modos como o professor organiza o ensino. Tem
igual importância as reflexões acerca dos conhecimentos geográficos. Longe de ser uma disciplina
sem a mínima importância a Geografia tem um papel fundamental na formação do cidadão em
sua plenitude, uma vez que esta capacita o indivíduo a perceber o espaço de maneira critica e
plena. Sendo assim, é exigido do professor uma preparação consistente e objetiva, no sentido de
transferir aos estudantes uma Geografia para além da sala de aula, contribuindo para a
construção de um mundo mais justo e democrático, constituído de sujeitos conscientes de sua
responsabilidade para com o mundo.
MATERIAIS E MÉTODOS
A ESCOLA E SUA FUNÇÃO SOCIAL
A escola tal como ela é concebida hoje, é fruto do processo histórico desenvolvido pela
sociedade através dos tempos. Dessa forma, ela é entendida como um espaço de luta, uma vez
que reflete as contradições e antagonismos da mesma. É no âmbito da escola que se desenvolve
a educação formal e intencional. Mas, a escola e consequentemente a educação formal muitas
vezes não tem se constituído como um instrumento de equalização social. Muito pelo contrário,
tem servido as demandas e necessidades de uma elite dominante, que a utiliza como “arma”
para a manutenção da ordem imposta, aumentando às discrepâncias e a discriminação social, de
modo que a torna um fator de marginalidade dos indivíduos. A esse respeito Saviani (2003)
salienta que:
A educação, longe de ser um instrumento de superação da marginalidade, converte‐se num
fator de marginalização já que sua forma específica de reproduzir a marginalidade social é a
produção da marginalidade cultural e, especificamente, escolar (p.5).

Segundo Vesentini (2010) O modelo educacional vigente foi gestado na virada do século
XVIII para o XIX, a princípio em algumas sociedades europeias e depois se espalhando para o
mundo em conjunto com a ideia de Estado‐nação. Nasce de uma intrínseca relação com os
interesses do capital, no sentido de adaptar e ressocializar pessoas ao mercado de trabalho em
crescente expansão. Sendo assim, verifica‐se que o sistema escolar moderno surge de cima, por
um Estado burguês que se tornava (e ainda o é) a classe hegemônica, sem nenhuma preocupação
com os interesses dos dominados e excluídos. A escola é, portanto, estratégica para a
perpetuação de uma sociedade capitalista ou moderna.
Sendo assim, o sistema se utiliza de vários mecanismos para a manutenção e
reprodução dessa ordem, embora esses artifícios sejam difíceis de serem detectados, eles
perpassam através do meio social e encontra na escola o ambiente mais propício para a
propagação de uma ideologia capitalista. A sociedade pós‐moderna tem necessitado cada vez
mais de pessoas capacitadas e dotadas de uma gama de conhecimentos técnicos (trabalhadores
do conhecimento) que as tornam verdadeiras “máquinas ambulantes”. Cabe à escola incutir nos
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estudantes a ideia de um funcionário subserviente, treinado e que não causa problemas, ou seja,
indivíduos que atendam aos interesses do modo de produção capitalista, necessário ao bom
desempenho da ordem.
A educação que deveria cumprir com seu papel emancipador agindo como um
mecanismo de libertação do homem. Tem assumido muitas das vezes a função de veículo
transmissor das ideias da classe dominante, cujo papel é muito importante na perpetuação das
condições sociais já existentes. Dito isso, constata‐se que a escola não exerce sua função de legar
as classes menos favorecidas um ensino crítico, criativo e duradouro, ou seja, não se constituí
como um instrumento de construção da cidadania e de transformação da realidade.
Embora, a escola enquanto instituição social esteja constantemente sofrendo influencias
da sociedade capitalista, não podemos negar sua vital importância para sociedade e para a
formação humana. Indubitavelmente que educação escolar assumiu finalidades históricas e
contraditórias que parecem dificultar o desenvolvimento de práticas educativas com
potencialidades emancipatórias no âmbito da escola pública. Todavia, em que pesem as
contradições da educação numa sociedade capitalista, parece ser tarefa urgente que se retome o
debate sobre as finalidades da escola no sentido de se compreender as dimensões que compõem
o processo educativo, como bem salienta Vesentini (2010) no texto abaixo:
Mas a escola não é apenas uma instituição indispensável para a reprodução do sistema. Ela é
também um instrumento de libertação (grifo nosso). Ela contribui – em maior ou menor
escala, dependendo de suas especificidades – para aprimorar ou expandir a cidadania, para
desenvolver o raciocínio, a criatividade e o pensamento críticos das pessoas, sem os quais não
se constrói qualquer projeto de libertação, individual ou coletivo. (p. 16).

O processo de reinvenção da escola e de suas práticas se insere na discussão sobre as
finalidades da educação escolarizada e, esta por sua vez, está associada a uma ampla reflexão
sobre a formação e o trabalho do professor. Esses aspectos tornam‐se importantes para o
entendimento da profissão docente, como uma atividade humana que persegue uma
determinada função social, ou seja, está imbuída de uma intencionalidade, que tem a ver com as
escolhas que o individuo é capaz de fazer. É importante, observar que as transformações
produzidas na sociedade nessas últimas décadas têm desencadeado um universo de demandas
sociais que também passaram a influenciar e definir um conjunto de requerimentos para a
educação, a escola e os professores. A discussão mais ampla dessas questões torna‐se
importantes para os processos de reinvenção da escola pública.
Oliveira (2009) ao analisar os desafios e perspectivas da escola pública destaca que para
se pensar a função social da educação e da escola implica problematizar a escola que temos na
tentativa de construir a escola que queremos. Dessa maneira, a função social da mesma merece
ser repensada, juntamente com os atores que a compõem, a saber: alunos, professores,
gestores, pais, comunidade etc. Assumindo cada um o seu papel de agente transformador da
realidade, buscando cada dia a construção de uma educação mais justa e igualitária, ou seja, uma
escola do povo e para o povo.
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Nesse contexto, destacamos a importância da organização do trabalho pedagógico no
âmbito da escola e na sala de aula. Oportuno observar que o trabalho do professor é organizado,
considerando as necessidades sociais que extrapolam os aspectos imediatos da sala de aula e do
ensino, como fim em si mesmo. Entendemos assim, que a problemática da qualidade do ensino,
certamente implica um repensar sobre as finalidades da educação e da escola e, por conseguinte
a organização do trabalho pedagógico. Tem igual importância as reflexões sobre o ensino da
Geografia e suas contribuições para formação do estudante.
A GEOGRAFIA NO ESPAÇO ESCOLAR
Do ponto de vista epistemológico e pedagógico, a Geografia sempre foi alvo de intensas
discussões. Até mesmo por que é de vital importância entender o contexto em que as correntes
filosóficas que influenciam esse campo do conhecimento surgiram. Como também, a construção
do conhecimento tanto na concepção crítica como na tradicional. As raízes históricas do estudo
de Geografia remonta a Grécia Antiga, nessa época seu estudo estava bastante atrelado à
filosofia, ciências da natureza e matemática. O que perdurou até o final do século XVIII. No
entanto, é no século XIX que ela torna‐se autônoma se firmando como um campo específico do
conhecimento. Percebe‐se dessa forma uma intrínseca relação do pensamento geográfico com a
expansão e consolidação do capitalismo, como também servindo como justificativa a ação
imperialista das grandes potências europeias.
Mas, o que por um lado ajudou na sistematização do saber geográfico, por outro, fez
com que essa disciplina carregasse consigo a falsa ideia de uma disciplina descritiva e sem
nenhuma aplicabilidade prática, a não ser do ponto de vista militar. Não é de se estranhar que
ainda hoje pessoas pensem em Geografia dessa maneira. Ao longo da História a Geografia foi
marcada pela tradição da descrição dos lugares, enfatizando os elementos visíveis da paisagem.
Por conseguinte, essa compreensão de Geografia descritiva influenciou as bases teóricas da
geografia escolar. Sendo assim, muitos estudantes foram educados por uma concepção de
Geografia “decoreba”, que só serve para memorizar nomes de cidades, países e afluentes de rios,
ou seja, sem uma aplicação prática em seu dia‐a‐dia.
No Brasil, o desenvolvimento da Geografia escolar incorporou as ideias das correntes
geográficas clássicas (Tradicionais) que se estruturaram, enfatizando a ideia de ciência descritiva
da paisagem e imbuída de uma neutralidade científica. No âmbito do ensino da Geografia, essa
situação se expressa em aulas expositivas, com um ensino passivo e totalmente desvinculado da
vida dos estudantes, conforme salientou Vasconcellos (2000).
No final da década de 70, começa a tomar forma nas universidades e nas escolas o
debate da Geografia Crítica. Nesse processo, a crítica foi direcionada tanto a chamada Geografia
Clássica (tradicional) – considerada enciclopédica e de memorização – como a Geografia
Teorética‐quantitativa – considerada instrumento ideológico de um governo autoritário. Com o
movimento da Geografia Crítica, o pensamento geográfico passou a se preocupar em explicar e
compreender o processo de produção do espaço geográfico, espaço esse indissociável da vida em
sociedade. Onde homem, natureza e economia são tratadas em suas múltiplas interações e de
maneira dialética. Tal debate adentrou os muros da escola e recolocou questões que incidiram
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diretamente no currículo da Geografia, bem como nas formas de trabalho do professor na sala de
aula.
Nos últimos anos a Geografia tem sido fortemente influenciada por conceitos da
filosofia, da antropologia, da sociologia e da Psicologia. Nesse contexto, a Geografia vem
sofrendo forte influencias da Fenomenologia e passa a assumir uma maior preocupação com as
questões do espaço vivido, do cotidiano e dos sujeitos, considerando suas particularidades e as
relações socioculturais. Com base nessa perspectiva teórica foram criadas novas formas de
interpretar as categorias fundantes da Geografia: espaço, território e paisagem. Estas questões
indicam a necessidade de mudanças efetivas nos paradigmas tradicionalistas de educação e nas
concepções de Geografia que reforçam a ideia de disciplina “decoreba” e, sem nenhuma
aplicabilidade prática.
Em que pesem as contradições do debate do pensamento geográfico e da Geografia
Escolar, temos observado que nas últimas décadas a Geografia Escolar tem passado por inúmeras
tentativas de renovação, no intuito de conseguir formar estudantes capazes de compreender as
relações entre o homem e a natureza. Sendo assim, ressaltamos a grande importância do ensino
da Geografia, no sentido, de formar cidadãos críticos, que sejam capazes de compreender o
processo de produção do espaço geográfico, bem como vislumbrar possibilidades de intervenção
no mesmo, numa perspectiva de transformação da realidade. Diante disso, destaca‐se o papel da
ciência geográfica e de que forma ela pode e deve ser utilizada como ciência libertária, ajudando
o ser humano a tomar consciência de sua e existência e participação no processo de produção do
espaço geográfico. Ou seja, o ensino da geografia tem como principal objetivo esclarecer os
estudantes acerca das complexas implicações de poder contidas no espaço geográfico,
possibilitando‐lhes fazer uma análise espacial consistente e coerente, que contribua não apenas
para que fiquem cientes de que é preciso efetivamente, saber pensar o espaço, mas, acima de
tudo como fazê‐lo. Tais questões implicam numa ruptura de modelos tradicionais de educação e
sugerem a construção de uma prática educativa assentada em perspectiva democrática de
educação.
Procedimentos Metodológicos:
Partimos do entendimento que a atividade investigativa constitui‐se de um trabalho
metódico, sistemático e científico sobre a realidade. O ato de pesquisar é uma atividade
intencional, que pressupõe a apropriação de conhecimentos e habilidades que favorecem o
desenvolvimento de um trabalho artístico e criativo, cuja finalidade é deslindar o real e produzir
novos conhecimentos a partir dos dados coletados da realidade. O desenvolvimento de uma
pesquisa consiste num esforço de construir explicações analíticas, sistemáticas e críticas da
realidade que se pretende conhecer.
Desse ponto de vista, compartilhamos com Minayo (1994), a ideia de que a construção
do conhecimento, por meio da atividade de pesquisa, é uma tarefa humana, histórica, solidária,
complexa, aproximativa, descontínua e inacabada, o que também diz respeito à própria
construção do sujeito. Trata‐se de um processo de transformação do conhecimento, onde o
pesquisador, em contato com a realidade, depara‐se com diversas fontes de conhecimentos, que
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iluminam o objeto de estudo, sob a ótica de diferentes olhares e, por conseguinte, ajuda uma
melhor delimitação do problema, dos objetivos de pesquisa e das opções metodológicas.
A metodologia de trabalho proposta para essa investigação baseou‐se, inicialmente, em
um levantamento bibliográfico que nos permitiu selecionar obras e textos eletrônicos a serem
estudados e discutidos durante os encontros de estudo e discussão, as quais aconteceram
semanalmente. Os registros das leituras e discussões foram sistematizados de forma a contribuir
com a construção de um quadro analítico que subsidiou as análises da pesquisa empírica. É
importante observar que a pesquisa bibliográfica favoreceu uma melhor aproximação com o
objeto de estudo e a definição das categorias teóricas função social da escola, ensino de
geografia e trabalho pedagógico.
Quanto aos procedimentos e as técnicas de coleta de informações o estudo propõe a
realização de entrevistas semiestruturadas. A entrevista semiestruturada tem como objetivo
reunir informações sobre os elementos que estruturam o trabalho pedagógico. O registro das
entrevistas ocorrerá por meio de gravação, após negociação com os sujeitos. Zago (2003) salienta
que esse tipo de registro é importante na organização e análise dos resultados, uma vez que
propicia um material mais completo do que as anotações podem oferecer e ainda por permitir
novamente escutar as entrevistas, reexaminando seu conteúdo. A entrevista semiestruturada foi
realizada com dois professores que ministram aulas de Geografia. Oportuno ressaltar que a
presente pesquisa encontra‐se em fase de desenvolvimento, portanto, para esse artigo foi
realizado apenas entrevista semiestruturada. Este procedimento ao reunir informações sobre o
trabalho do professor tem ajudado na elaboração do instrumento de observação de aula.
Para organização e tratamento dos dados, tomamos como referência a técnica de
análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Segundo a autora, a análise de conteúdo
consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos, os objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
quantitativos ou não, que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção dessas mensagens. Através da análise de conteúdo podemos, então,
ultrapassar as questões da aparência e tentar descobrir e compreender o conteúdo das
mensagens manifestadas e produzidas pelos sujeitos e pelas fontes de informação. Para a análise
do material estudado, procederemos com um processo de categorização temática para definição
das unidades de registros, apoiados nas ideias de Bardin (1977). Neste artigo, apresentamos os
primeiros esforços de utilização desta técnica de tratamento e análise dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O campo de pesquisa do estudo em tela compreende uma escola Estadual localizada na
cidade de Recife ‐ PE, Escola “Monteiro Lobato” (fictício). A mesma atende a comunidade do
bairro do Cordeiro e seu entorno, funcionando pela manhã das 7:30h às 12h, à tarde, das 13h às
17:30h e à noite das 18:45h às 22:05h. A estrutura de recursos humanos da escola é composta
por 38 professores, entre efetivos e contratados, com titulação que varia entre graduação,
especialização e mestrado, conforme informações apresentadas pela gestão escolar.
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A escola “Monteiro Lobato” oferece a comunidade o ensino fundamental e médio, bem
como atividades educativas relacionadas ao Projeto Mais Educação, Projeto Escola Aberta
Projeto Por Uma Escola Verde, Programa Aprender Mais, Projeto Mundo Limpo, Vida Melhor,
Projeto Travessia. A disciplina de Geografia é ministrada por três professores, dois no ensino
fundamental e um no ensino médio. Os professores possuem Licenciatura em história e
Geografia . Sendo que para esta fase da pesquisa realizamos entrevista com professor que atua
no Ensino Fundamental e Médio.
Considerando que objetivo da pesquisa é Conhecer as formas de organização do
trabalho pedagógico na sala de aula, a fim de analisar os elementos que estruturam o ensino de
Geografia, procedemos com a análise do material coletado, focando os seguintes aspectos:
planejamento, contextualização do conhecimento geográfico, recursos metodológicos e relação
professor‐aluno. Importante destacar que em nosso entendimento esses elementos contribuem
para organização do trabalho pedagógico na sala de aula.
No tocante ao planejamento, o estudo revelou a importância desta atividade para a
organização do trabalho do professor na sala de aula. Também foi ressaltada a ideia de
planejamento como um processo de construção que se desenvolve considerando as
necessidades da turma e os objetivos da Geografia. A fala a seguir é ilustrativa sobre as questões
em tela:
“Olha, eu planejo as aulas, normalmente planejo o semestre o todo. Penso nos temas e já deixo
organizado, praticamente todas as aulas, mas, à medida que o tempo vai passando, eu vou
sentindo a turma e vou replanejando. Eu vou planejando por causa dos ritmos de cada sala que
normalmente é diferente... Na questão do conhecimento de Geografia, eu tento ler artigos
sobre os temas que vou trabalhar. Então, por isso, eu faço meu planejamento antecipado para
dar tempo de ler alguns artigos...” (professor 01).

O planejamento é visto, portanto, como uma ação pedagógica essencial ao processo de
ensino‐aprendizagem, na medida em que proporciona a tomada de decisões sobre os caminhos
do trabalho do professor na sala de aula. Na fala do professor está implícita a ideia de
planejamento como mediação teórico‐metodológica que se faz necessária e possível de se
realizar a partir de uma perspectiva de intencionalidade do trabalho pedagógico. Tal processo
contribui para superação de uma concepção mecânica e burocrática da prática de planejamento
e do trabalho docente.
É importante observar que existem outras formas de planejamento no espaço escolar
que assumem uma perspectiva mais burocrática e mecânica. O ato de planejar é orientado
sobretudo, por fatores externos. Neste estudo, identificamos a influencia do livro didático no
processo de planejamento e na ação docente, conforme assinala o professor participante da
pesquisa:
Planejar é uma coisa tranquila, é uma coisa que não requer muito tempo, eu me baseio
principalmente no livro didático até porque a escola, o Estado, a infraestrutura é precária.
Então, o que me norteia são os conteúdos do próprio livro didático. Até porque é o único
material que os alunos têm em mãos que recebem tudo do governo e tem acesso mais direto.
Então as aulas elas vão numa sequência dentro do que a gente tem que seguir que são os
componentes curriculares, então, eu vou selecionando esses capítulos que estão diretamente
ligados a esses componentes. (Professor 02)
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A questão do planejamento e do trabalho do professor em sala de aula está influenciada
por ideologias e concepções sobre a escola, o ensino, o currículo dentre outros aspectos. Superar
o sentido utilitário da escola e da educação indica a necessidade de resgatar no professor o
sentido e a importância do planejamento na organização do trabalho pedagógico.
Com relação a contextualização do conhecimento geográfico, percebemos na fala do
professor participante da pesquisa uma preocupação em relacionar o conhecimento escolar com
as questões relativos aos conhecimentos prévios dos alunos. Neste processo, foi salientado o
papel da Geografia, enquanto disciplina que se ocupa da leitura da dimensão espacial da
realidade e seus determinantes.
“(...) eu tento fazer com que os alunos experimentem a Geografia, observe ela. Percebam que
esses conhecimentos servem pra ele não só passar no vestibular, mas, que eles usem esses
conhecimentos para perceber a realidade e utilizando os conhecimentos de Geografia eles
consigam interagir mais com o mundo, acho que é a principal característica que eu tento
colocar nas aulas” (Professor 01).
(...) eu seleciono os texto do que se espera que a gente ensine e tento na hora da explicação da
aula expositiva, tento puxar os alunos para um debate, ai tento relacionar aquilo que ele está
estudando com a vivência dele, dentro do que é possível e dentro do assunto porque tem
assuntos que são mais próximos da realidade e outros são mais complicados de você fazer essa
“ponte”. (professor 02)

Esse modo de tratar os conteúdos escolares da disciplina de Geografia contribui de
forma significativa para formação básica do estudante. Convém salientar que esse tipo de
abordagem guarda relações com as escolhas metodológicas que o professor adota na sala de
aula. Ou seja, para que o estudante perceba as contribuições sociais do conhecimento
Geográfico, faz‐se necessário o desenvolvimento de procedimentos metodológicos que
favoreçam uma relação dialógica entre professor‐estudante e reflexões que extrapolem os
conhecimentos imediatos apresentados pelo educando. A fala a seguir apresenta alguns aspectos
ilustrativos sobre esta perspectiva:
“Sempre eu vou fazer perguntas pra eles, essas perguntas geradoras, primeiro que elas
começam gerar uma certa inquietação no aluno a partir do momento que ele não consegue
responder e ai a partir dessa observação eu saio perguntando. (...) A partir do que ele pensa, a
partir do que ele acha sobre a realidade a gente vai debatendo sempre colocando a ideia de que
esse aluno pode construir o conhecimento e que eu seria um mediador. Eu vou auxilia‐lo. Eu
não estou ali para dar as respostas prontas para aquele aluno, eu preciso debater, questionar.
Muitas vezes é mais importante a pergunta que eu faço do que a resposta que ele dá. Porque a
pergunta gera o processo dele pensar. Ai o importante pra mim é isso: É que ele pense!”
(Professor 01).

Percebe‐se aqui a possibilidade do trabalho do professor contribuir significativamente
no desenvolvimento dos processos intelectuais do estudante. A concepção dialética do processo
de construção do conhecimento ganha materialidade com a problematização dos conteúdos
escolares. Os procedimentos didáticos adotados pelo professor incentivam o estudante a
construir uma análise do real a partir de sucessivas aproximações do conhecimento científico.
Contudo, voltamos a afirmar que tal processo prescinde da prática de planejamento, pois a
problematização se faz a partir da relação estabelecida entre objetivos e conteúdos. Assim, é
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oportuno repensar o ensino de Geografia nesse atual cenário, onde existem inúmeras formas e
técnicas de ensino, como também um imenso aparato tecnológico a disposição do ensino.
Todavia, alguns teóricos veem com certa ressalva a utilização dos múltiplos meios didáticos, uma
vez que são utilizados muitas vezes no sentido de sensibilização, sem criar um olhar crítico por
parte dos estudantes.
CONCLUSÕES
Através deste estudo compreendemos que a organização do trabalho pedagógico na
sala de aula pressupõe uma compreensão crítica em relação à sociedade, a escola e a sua própria
prática. São essas questões que ajudam o docente a repensar a função social da escola e a
estruturação do trabalho pedagógico, considerando a possibilidade de construção de uma prática
docente transformadora.
A pesquisa revelou a importância do planejamento para a organização do ensino na sala
de aula, bem como para o desenvolvimento das aulas, tomando‐se como referência as
necessidades da turma e os objetivos do ensino de Geografia. Todavia, a pesquisa revelou que a
prática do planejamento também se desenvolve considerando como referência apenas o livro
didático, aspecto este que limita o trabalho do professor.
No tocante, a relação entre conteúdo de geografia e contexto social dos estudantes, os
dados revelaram que os professores buscam desenvolver atividades que tomam a Geografia
como uma ciência questionadora, na medida em que, oferece aos estudantes uma visão crítica
sobre a realidade a qual estão inseridos. Os conhecimentos de Geografia são tratados de forma a
contribuir com uma aprendizagem significativa, duradoura e criativa. Nesse processo, sobressai a
importância dos procedimentos metodológicos e dos recursos didáticos que possibilitam a
criação de situações instigantes. Os professores participantes da pesquisa destacam a
necessidade de se desenvolver uma metodologia diversificada para tornar o ensino de Geografia
mais atrativo para o estudante.
Enfim, a pesquisa revelou a existência de práticas pedagógicas que vislumbram a
reinvenção da escola e do ensino da Geografia. Tendo em vista que esse processo não e
homogêneo, nem tampouco linear, observamos neste estudo que algumas práticas ainda
mantêm elementos que se aproximam de um modelo de educação tradicional. Tais perspectivas
parecem indicar os elementos que ajudam o professor a estruturar seu trabalho na sala de aula.
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RESUMO
A consolidação do Complexo Industrial Portuário de
Suape ‐ CIPS tem gerado forte impacto na atração de
investimentos, somando mais de cem empresas em
todo o pólo econômico e milhares de empregos
diretos e indiretos. No entanto, o aumento da
demanda por moradias e o crescimento do setor
imobiliário no local podem trazer impactos positivos e
negativos ao meio. O objetivo é apresentar como o
discurso sobre o setor imobiliário é difundido no jornal e
quais processos ideológicos perpassam o texto
noticioso. A metodologia de trabalho apoia‐se na
Análise Crítica do Discurso (ACD). O corpus analisado é

composto por uma notícia vinculada no jornal Diario de
Pernambuco, na versão online. Os resultados parciais
apontam que os discursos produzidos na imprensa sobre
o aumento da demanda imobilária no local fazem uma
associação do ‘crescimento’ com o ‘desenvolvimento’
como conseqüência da instalação de várias empresas e
trabalhadores na região.

PALAVRAS‐CHAVE: Setor imobilário, Suape/PE, Análise Crítica do Discurso (ACD).

A critical discourse analysis of news on imobiliária expansion in Suape / PE
ABSTRACT
The consolidation of Suape Port and Industrial Complex ‐
CIPS has generated significant impact in attracting
investments, totaling more than one hundred
companies around the economic hub and thousands of
direct and indirect jobs. However, increased demand for
housing and the growth of real estate sector in place can
bring positive and negative impacts to the environment
The objective is to present how the discourse about real
estate is widespread in the newspaper and ideological
processes which underlie the news text. The

methodology relies on Critical Discourse Analysis (CDA).
The corpus analyzed consists of a linked in newspaper
Diario de Pernambuco, in the online version news.
Partial results show that the speeches made in the press
about the increasing demand on the local real estate is
an association of 'growth' with 'development' as a
consequence of installing multiple companies and
workers in the region.

KEY‐WORDS: Real Estate Sector, Suape/PE, Critical Discourse Analysis (CDA).
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1 INTRODUÇÃO
O complexo Industrial Portuário de Suape – CIPS localizado em uma área de 13.500 hectares,
sendo 60% pertencente ao Município do Cabo de Santo Agostinho e 40% ao município de Ipojuca
ao sul da Região Metropolitana do Recife (RMR) (IPAD, 2005).
O Porto de Suape está ligado a história do Brasil desde os primeiros anos da colonização, foi lá o
local onde desembarcou o espanhol Vicente Yanez Pinzón, em janeiro de 1500, antes mesmo de
Pedro Álvares Cabral ter pisado em solo brasileiro em abril do mesmo ano. O significado do nome
Suape vem do Tupi é uma referência ao rio Massangana, pela sua trajetória incerta e tortuosa
próxima a sua foz, quando se confunde com os rios Tatuoca e Ipojuca com os manguezais,
formando pequenas ilhas que se estende a grande muralha de arrecife de arenito, já no encontro
com o mar (ALVES, 2011).
Com a decadência do porto do Recife em 1960, o principal porto do Estado e um dos maiores do
Nordeste, resultado da sobrecarga de séculos de funcionamento, sem possibilidade de expansão
e com a queda sucessiva do preço do principal produto do Estado, o açúcar, resultou na crise
econômica (GARCIA, 2011). Pensava‐se numa outra atividade para a reabilitação econômica de
Pernambuco, uma vez que o açúcar apresentava sinal de desgaste e incerteza.
A ideia de um porto industrial foi levantada para tentar salvar a economia do estado e teve como
sua inspiração os complexos industrial‐portuários de Marseille‐Fos, na França, e de Kashima, no
Japão (SUAPE/GOVERNO PERNAMBUCO, 2010). Outro fator que contribuiu foi o estudo do padre
francês Louis Joseph Lebret encomendado pelo governo do Estado em 1954. Assim, a região de
Suape possuía as características geográficas e logísticas ideais para se instalar o complexo
industrial pensado. Com as características: de águas profundas (17m a 1,2 km do cordão de
arenito), quebra mar natural, grande área que permite a construção do parque industrial e
urbanização, além da proximidade do Recife e com a localização entre as principais rotas
mundiais foram fatores determinantes para a escolha (ALVES, 2011).
De 1973 até 2013 o CPIS recebeu forte investimento do Governo Federal, principalmente do
Governo Estadual e da iniciativa privada, melhorando toda a infraestrutura portuária; elaborando
o plano diretor; a criação da Empresa Suape, em 1978, através da Lei nº 7.763/78; a instalação
do píer de grande líquido e gasoso; aprovando as Normas de Uso do Solo, dos Serviços, de
Ocupação e de Preservação Ecológica; a construção do parque de tancagem e do porto interno e
externo; a instalação do cais de múltiplos usos, de cargas em contêineres; a instalação de
empresas como Refino de Petróleo, Indústria Naval, Indústria Metalmecânica, Setor
Petroquímico, Segmento Logístico, Produção de Alimentos, Produção de Bebidas e outros.
A partir de então o CIPS se constituiu em um dos maiores pólos de investimentos e um dos
maiores portos do país, batendo um recorde no número de instalação de empresas, alcançando
mais de 100 unidades e gerando 15 mil postos de emprego diretos e outros 45 mil na construção.
(SUAPE/GOVERNO PERNAMBUCO, 2010).
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Essas transformações não passam incólumes na imprensa, pois é nela onde primeiramente o fato
se torna efetivamente de domínio público. Os discursos produzidos na imprensa dizem muito a
respeito do que pensam os gestores públicos, os agentes capitalistas imobiliários e outros
segmentos sociais. Captar esses discursos por meio de análise crítica e reflexiva é um importante
meio de entender a problemática da expansão imobiliária atual, bem como trata‐se de uma
oportunidade real de compreender a (re)produção do capital no entorno do CIPS.
Assim, diante do exposto, procura‐se compreender como os discursos circulantes na sociedade
sobre a expansão imobiliária em Suape e como esses discursos podem influenciar uma
determinada prática social, possibilitando entrever como as demandas sociais são afetadas pelos
grandes empreendimentos imobiliários.
As mídias são difusoras e (re)produtoras de práticas sociais, no entanto, é preciso salientar que
seguem uma determinada ordem discursiva, ou seja, a circulação de determinados enunciados
em detrimento de outros acompanham uma ordem orquestrada. Pode‐se, ainda, compreender
quais ' vozes' estão presentes nos enunciados, identificando as relações de poder presentes nas
notícias (FOUCAULT, 2005).
As mídias jornais são direcionadas a um público heterogêneo, mas segmentado, por classe social,
faixa etária, poder aquisitivo, dentre outros processos. Logo, a escolha por notícias, na versão
online, configura‐se por ser direcionada ao público masculino, com determinado poder
aquisitivo.
O estudo desses discursos circulantes pode deixar entrever como as demandas sociais são
construídas, a partir de critérios sócio‐pragmáticos, bem como quais questões ideológicas
perpassam esses discursos.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 A PROPOSTA METODOLÓGICA: A ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO (ACD)

O uso do termo “discurso” é entendido como linguagem sendo esta considerada uma prática
social, ou seja, um modo de ação e significação sobre o mundo. Por ser socialmente constitutivo,
o discurso corrobora para composição das estruturas sociais que direta ou indiretamente o
moldam e restringem suas normas e convenções. Assim sendo, o discurso é considerado não só
um modo de ação, mas também um modo de ação e significação sobre o mundo, contribuindo
para a “construção das identidades sociais”, para “a construção das relações entre as pessoas” e
para a “construção de sistemas de conhecimentos e crenças” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).
Nesse sentido, as notícias podem apresentar comportamentos e posturas e, via de regra, o
conteúdo dos jornais são direcionados a um público‐alvo específico.
Dessa forma, é a partir da ACD e do Modelo Tridimensional do Discurso idealizado por
(FAIRCLOUGH, 2001) que os trechos das notícias, objeto deste estudo, serão analisadas. O
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referido modelo visualiza o texto numa perspectiva interdisciplinar de estudos da linguagem, na
qual os aspectos linguísticos micro e macro serão cotejados com as questões sociais mais
diversas, particularmente, àquelas que se apresentam como lócus de desigualdade. Nessa
perspectiva, a análise compreende simultaneamente: a) a análise dos aspectos macro e
microestruturais do texto; b) a análise da prática discursiva e c) a análise da prática social.
No plano do texto, evidenciaremos a constituição do Ethos, tendo como objetivo identificar, por
meio do controle interacional, as estratégias discursivas que contribuem para a construção do
‘eu’ nas identidades sociais.
No plano da prática discursiva, observaremos a interdiscursividade tendo como finalidade
identificar a presença de ‘outrem’, resgatando discursos de determinadas formações discursivas,
podendo (re)significar, (re)atualizar ou até apagar a circulação de determinados tipos de
enunciados.
Na instância da prática social, são analisados os aspectos ideológicos, com o intuito de verificar
os sistemas de conhecimentos e crenças e relações sociais e identidades sociais ‘eu’. Já ethos será
analisado, neste material, conforme a orientação de (MAINGUENEAU 2008, 2005). Para o autor, a
noção de ethos se estabeleceu estreitamente relacionada à cena da enunciação. Sendo essa cena
composta por três outras cenas: a cena englobante, a cena genérica e a cenografia.
A primeira cena é aquela que designa ao discurso um lugar pragmático, neste caso, o discurso
docente e docente nos jornais. Já a cena genérica atribui ao discurso um gênero, na situação em
evidência, notícia e carta à redação. Já a cenografia é a cena de fala que o discurso presume para
ser enunciado. Dessa forma, o locutor pode escolher uma cenografia que, durante a enunciação
pode legitimar o ethos do sujeito enunciador.
O ethos pré‐discursivo é aquele que o enunciador retoma de discursos de circulação social,
fragmentos de textos no qual o locutor se insere diretamente ou indiretamente, sendo o “fiador”
na enunciação, asseverando como legítimas situações ou processos, utilizando um “tom” que
acentua como adequadas ou inadequadas algumas situações.
Na instância da prática social, a estratégia utilizada para entendermos o funcionamento dos
discursos será a análise dos processos ideológicos, sendo observados a partir da concepção de
ideologia de (THOMPSON, 2009).
Segundo o autor, a ideologia são sistemas de crenças e formas ou práticas simbólicas. Nesse
sentido, idealizou um modelo de análise do processo ideológico denominado crítico, que tem
como objetivo identificar como essas formas e práticas simbólicas estão permeadas por relações
de poder. Esse modelo apresenta uma distinção entre os cinco modos de operação da ideologia,
sendo assim classificadas: a) legitimação; b) dissimulação; c) unificação; d) fragmentação e, e)
reificação.
Segundo Thompson (2009), no processo de legitimação as relações de dominação podem ser
instituídas como legitimas. Na dissimulação as relações de dominação podem ser instituídas e
amparadas, uma vez que são escondidas, negadas ou ofuscadas, por serem representadas de
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forma que desviam a atenção. Esse processo pode ser expresso pelo descolamento quando um
termo é utilizado para se referir a outro, com conotações positivas ou negativas. Pode, ainda, ser
expresso pela eufemização quando determinadas ações são valorizadas. Outro processo é o
tropo, emprego figurativo da linguagem, podendo mascarar relações de dominação.
No modus operandi da unificação, as relações de dominação são sustentadas através de do
processo da padronização nos quais as formas simbólicas são adaptadas a um indicador padrão.
Na fragmentação, sua forma de hegemonia acontece por meio da diferenciação, ou expurgo do
outro quando distinções são feitas de modo a apoiar características que possam afastar grupos
ou indivíduos, instituindo‐se um repto efetivo nas suas relações de convivência.
Por fim, no processo de reificação as relações de poder de dominação são instituídas como
históricas, ou seja, as situações são concebidas como permanentes, naturais, atemporais, sendo
os processos tratados como ‘comuns’ e ‘coisificados’ (THOMPSON, 2009).
2.1.1 OS MATERIAIS
Nosso objeto de estudo, neste artigo, consiste em trechos de uma notícia veiculada no jornal
Diario de Pernambuco, destinados a Classe A e B. O material foi escolhido de forma aleatória, os
sujeitos noticiados foram mantidos em anonimato, por questões éticas. A noticia é parte do
corpus do plano de trabalho de Iniciação Científica intitulado de (Des)encontros discursivos: o
comportamento do setor imobiliário em face das transformações urbanas no entorno de Suape
(PE).
Os textos foram formatados com uma estrutura padrão de linhas numeradas, tendo como
objetivo facilitar o processo de análise.
2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.2.1 RESULTADOS DA ANÁLISE – Título da Notícia: Grupo Moura Dubeux lança o Convida Suape,
complexo multiuso de R$ 6,5 milhões
Repórter: Thatiana Pimentel
Fonte: Diario de Pernambuco – Data: 15/05/2012
_________________________________________________________________________
1‐ O grupo Moura Dubeux, por meio das empresas Moura Dubeux Engenharia e Cone S/A,
2‐apresentou, na manhã deste terça‐feira (15), os detalhes do complexo multiuso Convida Suape,
3‐um dos cinco megaempreendimentos do tipo cidades planejadas anunciados na semana
passada,
4‐ na Região Metropolitana do Recife (RMR). O projeto, que será construído no Cabo de Santo
5‐ Agostinho, terá investimentos de R$ 6,5 bilhões em uma área de aproximadamente 5 milhões
de
6‐ metros quadrados (500 hectares). Todo o complexo vai gerar cerca de 17 mil empregos diretos
na
7‐fase de obras e após a conclusão.
8‐Os números do projeto impressionam tanto pelo volume financeiro injetado quanto pela
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9‐ funcionalidade. Serão quatro etapas de construção e um total de dez bairros em todo o
complexo.
10‐De acordo com a diretoria da MD, a cidade planejada terá capacidade para atender uma
11‐ população de até 100 mil habitantes.
12‐ Do total de 500 hectares do terreno do Convida Suape, conforme anunciaram as empresas
13‐ envolvidas, 32% (151 hectares) serão destinados a áreas verdes, o equivalente a 22 parques
14‐ semelhantes ao da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Outros 210 hectares serão voltados
para o
15‐ setor residencial com a oferta de 25 mil unidades habitacionais. O restante do terreno,
segundo a
16‐MD, comportará outros quatro pólos (empresarial, saúde, educação e lazer).
17 – As empresas envolvidas no Convida Suape também informaram que as unidades
habitacionais
18 – terão um valor médio de R$ 500 mil, com imóveis de médio porte e de luxo. No entanto, a
idéia
19 também é de oferecer produtos inseridos no programa Minha Casa, Minha Vida, para famílias
20 – contempladas na segunda faixa salarial do programa, de três a seis salários mínimos. [...]
_______________________________________________________________________________
No texto noticioso apresentado, o enunciador ao introduzir a notícia preserva a cena englobante
corresponde ao tipo de discurso analisado, ou seja, o discurso noticioso, mantendo a estrutura
padrão de notícia. No entanto, o título da notícia antecipa ao leitor que um dos mais
conceituados grupos da construção civil no Estado que irá lançar um produto novo, conforme se
pode ler: “Grupo Moura Dubeux lança o Convida Suape, complexo multiuso de R$ 6,5 bilhões”.
Além do reconhecimento do grupo empresarial o nome do produto a ser lançado o “Convida
Suape” pode levar o leitor a curiosidade, uma vez que, fala de um produto multiuso de
investimentos financeiros de grande proporção. A cenografia tem o encadeamento do
convencimento, ou seja, legitima o enunciado, muito embora o enunciado esteja seguindo as
normas impostas pelo gênero “notícia”, possibilita ao leitor o entendimento da ‘divulgação do
produto a ser comercializado’, inclusive ao ressaltar o seu diferencial, ou seja, “imóveis de médio
porte e de luxo”.
Já o ethos no texto em análise, remete à imagem do “fiador” que utilizando sua fala confere uma
identidade compatível com o que enuncia, legitimando o “dito” exposto na superfície textual.
Embora o texto seja uma notícia o “tom” conferido nos enunciados possibilita ao leitor o
entendimento de que, os investimentos propostos pelo produto de alto padrão, ver linhas (5, 6, 7
e 9): “[...] investimento de R$ 6,5 bilhões”; “[...] 500 hectares”; “Os números do projeto
impressionam tanto pelo volume financeiro quanto pela funcionalidade”. Nos trechos
sinalizados há uma avaliação e o “tom” assevera ao leitor o sucesso e a ‘magnitude’ do tipo de
produto que será colocado à comercialização do público‐alvo. O enunciado faz uma avaliação
pessoal de sua impressão no texto, ao utilizar a palavra: “impressionam”, pode‐se inferir que há
um certo sugestionamento à leitura do texto noticioso, bem como, há o enaltecimento do
produto.
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O discurso em seu entrelaçamento cena genérica e cenografia transcorre na descrição do
produto objeto da notícia, sendo importante ressaltar que, o papel do enunciador na cena
genérica “notícia” possibilita o entendimento que as questões da subjetividade perpassam o
texto noticioso, uma vez que, muito embora, argumente‐se que o texto noticioso deva trabalhar
com o critério da objetividade a subjetividade e o “tom” de aprovação estão imbricadas no texto.
A situação pode ser confrontada nos recortes acima mencionados quando há o enaltecimento do
produto, porém questões básicas da geografia do local, tais como: os impactos urbanos no
município do Cabo de Santo Agostinho, quanto ao crescimento populacional; ao meio ambiente
nos impactos ativos e passivos, no processo preparação do terreno, da construção e operação do
empreendimento; e problemas sociais, dentre eles o que ganha destaque é a exclusão social.
Nas linhas (6 e 7) há a associação dos investimentos e a geração de empregos oportunizados pelo
empreendimento, “17 mil empregos diretos”, no entanto pode‐se compreender que os
empregos, supondo ser formal, serão gerados no processo de operação do “Convida Suape”
quando todos os equipamentos do empreendimento estiverem concluídos.
Já nos trechos das linhas (9, 10 e 11) o texto noticioso apresenta como será a estrutura do
empreendimento, atribuindo uma parte do trecho “dito” a construtora MD. No entanto, não se
discute os impactos gerados sejam esses positivos ou negativos. Para um leitor ‘leigo’ o texto vai
induzir que os “100 mil habitantes” previstos poderão trazer impactos positivos quanto à geração
de empregos que o comércio irá proporcionar quanto à arrecadação de impostos que o
município poderá acrescentar na sua receita e outros benéficos, mas pode‐se verificar que na
superfície textual não se descreve ou orienta quanto aos impactos sejam esses positivos ou
negativos. Os impactos negativos podem ser: a possível segregação social, a agressão ao meio
ambiente, os problemas quanto a infraestrutura urbana do município o que irá refletir na
qualidade de vida e ocasionar outros impactos.
Já nas linhas (12, 13, 14 e 15) a noticia apresenta como serão distribuídos espacialmente os
equipamentos proporcionados pelo empreendimento. O enunciador atribui o “dito” a
construtora MD quando afirma que os “32% (151 hectares)” do projeto serão destinados a “áreas
verdes”, mas não específica se são referente ao reflorestamento das áreas desmatadas no
processo de construção do empreendimento ou se fazem parte do projeto paisagístico, levando
em conta os equipamentos de lazer como parques e praças ou até mesmo na arborização das
ruas e avenidas. Nesses recortes, há a comparação entre a área destinada ao empreendimento,
informando ser essa 22 vezes o tamanho do Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, como
dimensão de espaço reservado da área verde. Vale ressaltar que, a área da Zona Norte do Recife
onde fica situado o Parque da Jaqueira refere‐se a uma área onde o m² quadrado é um dos mais
valorizados e arborizados pelo setor imobiliário, considerado um bairro nobre da capital
pernambucana.
No texto noticioso nas linhas (15, 16,17,18) há a referência tanto a quantidade de unidades
habitacionais que serão ofertadas, mas também aos produtos que estão atrelados “quatro pólos
(empresarial, saúde, educação e lazer)”, vale ressaltar que a responsabilidade sobre a informação
é atribuída a construtora, o enunciador “fiador” exime‐se da responsabilidade de trazer
informações que dizem respeito a estrutura do produto. Mas, utiliza a superfície textual e
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apresenta uma contradição discursiva ao trazer o texto: ver linhas (18, 19, 20): “ a ideia também
é de oferecer produtos inseridos no programa Minha Casa, Minha Vida”. Os trechos citados
acima não são atribuídos a construtora, possibilita o entendimento de que, o enunciador “fiador”
utilizou um “tom” de avaliação do empreendimento, porém em determinado momento
compreende a relevância de aproximá‐lo de outro segmento de público‐alvo o que não havia
acontecido até então.
No que tange aos aspectos da interdiscursividade, prevalece o interdiscurso da formação
discursiva que atrela o ‘crescimento’ e a ‘valorização econômica’ ao desenvolvimento local não
avaliando criticamente os impactos negativos.
No que concerne aos aspectos ideológicos presentes na notícia, é possível identificar que vários
processos de construção ideológica permeiam a superfície textual, dentre eles: o modus operandi
da legitimação utilizando a estratégia da racionalização, o encadeamento do texto noticioso,
conduz o leitor a compreender que está adquirindo um empreendimento de médio ou alto luxo e
de outros produtos atrelados, bem como, comenta que é acessível a ‘todos’ ao fazer referência
ao programa governamental Minha Casa, Minha Vida. Outro processo presente é a
fragmentação com a estratégia da diferenciação, no texto analisado é possível entrever que o
produto é direcionado a um público seleto, possibilitando o entendimento ao leitor que o público
de outras faixas salariais não faziam parte do universo do enunciador.
2.2.2 DISCUSSÃO
No discurso da imprensa é possível compreender como as demandas sociais são informadas ao
público leitor, faz‐se necessário a compreensão de que, são nas páginas dos jornais que os temas
de relevância social devem ser abordados, explicados, possibilitando que um número maior de
pessoas tenham acesso à informação.
O texto noticioso é um espaço no qual as formas simbólicas podem ser expressas por um sujeito‐
enunciador que por meio de seu discurso “discurso da imprensa” discute, informar, promove,
transpõe o discurso científico ao discurso acessível ao público leitor do jornal. Muito embora, a
notícia objeto de análise esteja inserida no caderno de economia do jornal faz‐se necessário uma
discussão sobre outros aspectos que podem vir a impactar na vida do cidadão.
Esses aspectos impactantes não necessariamente devem vir incorporados ao texto noticioso, mas
o jornal deve possibilitar o espaço para a ampla discussão tanto dos grupos empresarias como
dos grupos que representam a sociedade civil.
Muito embora, o discurso da imprensa seja um espaço que possibilite a plurivocalidade, na
notícia objeto de análise não existe outras "vozes" presentes no texto. O jornalista enunciador
dita o "tom", inclusive avaliando o empreendimento.
É possível, ainda, entrever que os impactos gerados pelo empreendimento imobiliário não são
discutidos, porém, entendem‐se que o empreendimento da dimensão do proposto irá gerar
dentre os impactos: aumento da população local seja no processo de construção, de moradia,
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impactos na atividade turista, consequente aumento do uso água, maior produção de resíduos
sólidos, aumento do fluxo de automóveis, aumento da prostituição e da violência urbana.
Outra observação pertinente, é que a notícia analisada utilizou estratégias da comunicação
empresarial, Relações Públicas, deixando evidente a intenção de difundir ao público leitor uma
boa imagem do empreendimento, apontando as qualidades e ocultando os possíveis problemas,
evitando o debate e o caráter de imparcialidade.
O empreendimento Convida Suape, lançado pela Moura Dubeux e noticiado pela reportagem,
trás um retrato de um fenômeno recente na economia de Pernambuco, reflexo dos grandes
investimentos que o CIPS vem recebendo nos últimos anos que vai estimular a expansão
imobiliária. A geração de empregos, a necessidade por moradias, uma melhor infraestrutura
urbana, a dificuldade de locomoção dos trabalhadores e outros motivos, vai fazer com que o
mercado imobiliário invista em empreendimentos no entorno do CIPS para atender essa
demanda. O Convida Suape é um dos exemplos dessa expansão imobiliária.
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RESUMO
O presente trabalho discute a configuração
geomorfológica da cidade do Natal, capital do Rio
Grande do Norte, Nordeste brasileiro. No que concerne
à área de estudo, será analisado a maneira com que as
formas de relevo foram apropriadas ao longo do tempo
e seus impactos socioambientais, especificamente nas
suas três tipologias de relevo: planície costeira, tabuleiro
costeiro e planície flúvio‐marinha, onde será possível
descrevê‐las tanto em suas características físicas quanto
nos seus diferentes processos de apropriação que
resultaram em paisagens diversificadas e degradação
ambiental. A pesquisa foi construída a partir de revisão
bibliográfica, trabalhos de campo em alguns pontos da

cidade, com utilização de GPS, máquina fotográfica e
mapas temáticos, permitindo o levantamento de dados
e a elaboração de material cartográfico em laboratório.
Os resultados indicam a produção de novas paisagens
geomorfológicas, apropriadas de forma diferenciada
pela população, impulsionados por diferentes interesses
e segmentos sociais indiscriminados. Espera‐se
contribuir com diferentes abordagens de análise
espacial, através da óptica geomorfológica.

PALAVRAS‐CHAVE: Geomorfologia, Apropriação, Degradação ambiental, Natal/RN.

GEOMORPHOLOGY AND APPROPRIATION OF LANDSCAPES OF NATAL / RN
ABSTRACT
The
present
work
discusses
the
geomorphological setting of Natal city, capital of Rio
Grande do Norte, Northeastern Brazil. Concerning the
area of study, the way how the relief forms were
appropriated along time and its socio‐environmental
impacts, specifically in its three types of relief: the
coastal plain, coastal tablelands, fluvial‐marine plains
will be analyzed so as to describe them both in their
physical characteristics and in their different processes
of ownership that have resulted in diversified
landscapes and environmental degradation will be
feasible. The research was built up on literature review,

field work in some parts of the city, by using GPS,
photographic camera and thematic maps, allowing data
collection and the making up of cartographic material in
laboratory. The results indicate the production of new
geo‐morphological landscapes, appropriated differently
by the population, which was driven by different
interests and indiscriminate social segments. It is
expected to contribute with different approaches to
spatial analysis by means of geo‐morphological
perspective.

KEY‐WORDS: Geomorphology, Appropriation, Environmental degradation, Natal/RN.
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GEOMORFOLOGIA E APROPRIAÇÃO DAS PAISAGENS DE NATAL/RN

INTRODUÇÃO

As forças endógenas e exógenas da terra, numa dinâmica constante de trocas de matéria
e energia, produzem as feições geomorfológicas, identificáveis através de unidades que
apresentam indicações de sua gênese e evolução numa perspectiva de análise pelo binômio
espaço‐tempo. Enquadradas como elemento de essência abstrata da paisagem (VENTURI, 2006)
ou como recurso natural (ROSS, 2005), as formas de relevo, modeladas na superfície terrestre,
sofrem influência da vegetação, do clima e seus processos intempéricos, constituindo a base
física sobre a qual a sociedade se instala e passa a construir relações, perfazendo a complexidade
do espaço geográfico, especificamente a partir da imposição da sociedade sobre o meio físico,
através da apropriação dos recursos naturais.
Apropriar‐se, segundo o dicionário significa tomar posse, tomar para si (FERREIRA, 1988).
Nesse sentido, a apropriação do relevo ocorre de variadas formas no que tange aos atores sociais
e as tipologias de uso e ocupação, em especial nas cidades.
No Brasil, os primeiros centros urbanos (vilas e povoados) apareceram no século XVI, ao
longo do litoral em razão da produção do açúcar, depois disso, nos séculos XVII e XVIII, o
descobrimento do ouro fez aumentar esse contingente, como também no século XIX, com a
produção

de

café.

A partir da década de 1950, século XX, o país começou a industrializar‐se, e grande parte dos
trabalhadores rurais foi atraída para as cidades com intuito de trabalhar no mercado industrial
que crescia, acelerando cada vez mais o processo de urbanização.
Na cidade do Natal, não foi diferente, apesar de já ter nascido oficialmente como cidade,
ela também surgiu de forma espontânea, de acordo com as atividades econômicas que eram
desenvolvidas e a instalação da população que vinha do interior do estado.
Essa urbanização desordenada acarretou em problemas socioambientais para a cidade,
uma vez que, sem planejamento, a população acaba aterrando lagoas, construindo sobre dunas,
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destruindo mangues, sem medir as consequências, sendo essas sentidas somente quando há
chuvas intensas, principalmente pelos moradores de periferias.
A cidade do Natal está localizada entre as coordenadas 05°47’42” S e 035°12’34” O. O
acesso, sentido sul‐norte, é realizado pela BR‐101. Com uma área de 170,30 Km², a cidade do
Natal apresenta paisagens que despertam grande interesse, sobretudo no campo imobiliário,
dadas as condições de localização, enquanto cidade litorânea (figura 1).

Figura 1: Localização da cidade do Natal‐RN.

Sob o viés natural, Natal se expandiu sobre a planície costeira, que se destaca no litoral
brasileiro, pela extensão e cenários diversificados, como testemunhas da evolução da zona
costeira brasileira (AB`SABER, 1975; BARRETO et al., 2004). O relevo da área estudada é
modelado nos depósitos cenozóicos da Bacia Potiguar, apresentando como subunidades
morfológicas os tabuleiros costeiros, dunas, praias e planície flúvio‐marinha.
A partir disso, o presente trabalho objetiva contribuir com a análise geográfica de
caracterização do relevo e das formas de apropriação das paisagens geomorfológicas,
apresentando como exemplo de estudo, a cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte.
Realiza‐se aqui a compartimentação geomorfológica da área, destacando os principais processos
responsáveis pela morfodinâmica, formas de uso e ocupação e degradação ambiental como
resultado de tal contexto.
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METODOLOGIA

O caminho metodológico considerado no trabalho é a análise integrada da paisagem
(CASSETI, 1991; AB’SABER, 2003; ROSS, 2009), que considera a dimensão natural e social dos
sistemas paisagísticos, possibilitando compreender como acontece a interação sociedade‐
ambiente nos diferentes espaços. Tal conexão é destacada neste trabalho sob a perspectiva de
apropriação dos sistemas naturais.
Assim, para melhor compreensão da caracterização e utilização das feições morfológicas,
a pesquisa foi dividida em 4 (quatro) etapas: primeiramente, realizou‐se um levantamento de
dados geomorfológicos locais, mapas temáticos e consulta em documentos de órgãos ambientais
como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB), que dispuseram
materiais específicos, propiciando a caracterização dos espaços‐processos da área de
investigação. Em seguida, trabalhos de campo foram realizados para coleta de dados e
verificação das tipologias de uso e apropriação da paisagem da cidade do Natal, buscando as
áreas em que são mais evidentes, como praias, lagoas, dunas, e o rio. Máquina fotográfica, GPS e
bússola integram os equipamentos utilizados na atividade externa.
Posteriormente, na etapa de laboratório realizou‐se a confecção de mapas de hipsometria
por Triangular Irregular Networks (TIN) com o uso de imagens Shutle Radar Topographic Mission
(SRTM) através do software ArcGis 9.3(versão teste).
Por fim, os dados coletados serviram para compreensão da influência das formas de
relevo sobre a urbanização da cidade do Natal e identificação dos pontos de degradação
progressiva das feições geomorfológicas.
Caracterização das unidades de relevo

As unidades geomorfológicas identificadas para este trabalho foram Planície Costeira,
Tabuleiro Costeiro e Planície Flúvio‐Marinha subdivididas em unidades menores (figura 2).
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Figura 2: Geomorfologia da cidade do Natal‐RN.

Salvo as áreas edificadas, que alteraram a configuração geomorfológica primordial, Natal
apresenta altitude média em torno de 30m, destoando nas áreas do Parque das Dunas, Morro do
Careca e nos arredores do Parque da Cidade, atuais Zonas de Preservação Ambiental (ZPA), com
dunas de até 120m (figura 3), variação essa resultada de processos morfodinâmicos controlados
basicamente pela ação eólica.

Figura 3: Mapa hipsométrico da cidade do Natal‐RN.
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PLANÍCIE COSTEIRA

Estende‐se por todo o litoral da cidade, apresentando relevo plano a ondulado agregando
feições como praias, dunas e arenitos de praia.
A gênese da zona costeira potiguar está diretamente relacionada à fragmentação da
última aglutinação continental, aos 100 Ma., quando a placa sul‐americana foi totalmente
desprendida da placa africana, originando a configuração primordial do litoral potiguar, que
passou a sofrer intensa deposição originada por mecanismos fluviais e marinhos.
As praias da cidade do Natal integram uma extensão de aproximadamente 20 Km,
recebendo as denominações, do norte para o sul, Praia da Redinha, Praia do Forte, Praia do
Meio, Praia dos Artistas, Praia de Areia Preta, Via Costeira e Praia de Ponta Negra.

TABULEIRO COSTEIRO

Os tabuleiros são relevos estruturais (quando a forma coincide com a estrutura geológica)
modelados nos sedimentos neogênicos da Formação Barreiras. Constituem praticamente a base
física da cidade do Natal, de características semiplanas, e altitudes variando de 30 a 100 metros
acima do nível do mar. Comumente, os tabuleiros terminam em barreiras às margens do estuário
Potengi/Jundiaí e em falésias nas praias (MEDEIROS, 2007).
A origem dos tabuleiros costeiros está essencialmente ligada aos processos denudacionais
que ocorreram no continente, ao sabor das flutuações climáticas que ocorreram, em particular,
ao longo do Neógeno/Quaternário. Diversos autores atribuem a gênese dos sedimentos da
Formação Barreiras à contribuição marinha, com variados níveis de sedimentação nerítica
observáveis nas falésias.

PLANÍCIE FLÚVIO‐MARINHA
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A planície flúvio‐marinha é uma área de transição, com interpenetração do ambiente
marinho e fluvial, tendo características particulares fortemente condicionadas pela alta
salinidade e baixas concentrações de oxigênio (MINORA et al, 2010).
Essa feição da cidade do Natal possui terreno baixo e plano, situado na região estuarina
do rio Potengi tendo como principais afluentes o rio Doce, Jundiaí e Potengi, configurando um
estuário de águas rasas.
A função geomorfológica da planície flúvio‐marinha é ser ponto de convergência dos
fluxos hídricos que surgem principalmente durante a estação chuvosa. A margem esquerda
possui uma maior quantidade de canais de maré e morfologicamente é mais diversificada,
apresentando depósitos fluviais de dimensões variadas, chegando a originar ilhotas fluviais, além
de apresentar uma larga planície de inundação, sem grandes variações altimétricas.

FORMAS DE APROPRIAÇÃO DAS UNIDADES DE RELEVO DA CIDADE DO NATAL

Na trama urbana, quando se fala de degradação do meio, as primeiras imagens que vêm
em mente estão intimamente associadas às áreas de risco, ocupadas pela população de baixa
renda. No entanto, todos os segmentos sociais, de diferentes poderes aquisitivos provocam
dilapidação do meio natural, a saber:
Na planície costeira, as faixas de praia e campos de dunas são densamente ocupadas pelo
setor hoteleiro, em praticamente toda a sua extensão, salvo exceção de uma pequena parcela da
Via Costeira. Construções sobre paleodunas fornecem uma visão panorâmica e privilegiada do
litoral leste da cidade do Natal. No topo das dunas, hotéis de variadas classificações aproveitam o
valor estético da paisagem e ostentam preços elevados, possivelmente associados à posição
estratégica e oportunidade de dormir com vista para o mar. Na base do mesmo recorte espacial,
casas e ruas estreitas configuram uma área de risco (bairro de Mãe Luiza).
A destruição do calçadão da praia do Meio e de Ponta Negra (figura 4), pelos efeitos da
abrasão marinha, representam marcas de uma ocupação histórica que não levou em
consideração as características naturais. O avanço das vias de acesso e barracas de praia
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favoreceu a formação de uma paisagem degradada, com redução da superfície destinada aos
banhistas.

Figura 4: Calçadão de Ponta Negra deteriorado pela ação das marés

O setor hoteleiro da cidade do Natal, ávido pela maximização dos lucros, faz uso da
paisagem como forma de aumento no preço dos imóveis. Através de verificação in loco, quartos
com vista para o mar, apresentam praticamente o dobro do valor da diária, quando comparado a
um cômodo que não possui o mesmo atrativo. É uma oferta de vista paradisíaca desde que se
pague mais caro. Limita‐se o acesso coletivo, em benefício de grandes empreendimentos.
Em muitos bairros, já densamente urbanizados, canais de escoamento superficial foram
retificados, particularmente nos tabuleiros costeiros. As superfícies tabulares oferecem poucos
entraves à construção civil, fato perfeitamente observável no bairro de Cidade Satélite, onde
empreendimentos imobiliários transformam a paisagem, num processo de verticalização,
substituindo a cobertura vegetal por concreto e capeamento asfáltico.
As campanhas publicitárias, engendradas pelas empresas responsáveis pela construção de
condomínios, associam a aquisição dos imóveis, à proximidade da natureza, com melhor
qualidade de vida, segurança e fuga do caos dos bairros de maior densidade demográfica.
A planície do rio Potengi, provavelmente seja a unidade geomorfológica de maior
importância no contexto histórico da cidade de Natal, e do Rio Grande do Norte, em função da

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

toponímia do estado derivar da descrição paisagística que os colonizadores encontraram nos idos
do século XV.
A margem direita do rio Potengi encontra‐se amplamente descaracterizada, sobretudo
pelo alto grau de urbanização e pelo papel desempenhado na história de ocupação de Natal, já
que ali se encontram os bairros mais antigos e a Capitania dos Portos. A mata ciliar encontra‐se
reduzida a vestígios reliquiares, expondo as margens (ainda não impermeabilizadas) aos
processos erosivos, sobretudo durante a quadra chuvosa e períodos de maior vazão fluvial.
Na margem esquerda, as fazendas de camarão e salinas ocupam a planície de inundação,
reduzindo drasticamente as parcelas de mangue que ainda resistem à pressão antropogênica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apropriação da natureza em Natal, sobretudo após a II Guerra Mundial, foi baseada na
construção de uma cidade ideal para viver. Com suas belas praias, campos dunares e lagoas, o
sítio urbano de Natal era um convite a experimentar qualidade de vida.
Particularmente no final do século XX, as transformações da cidade do Natal são
impulsionadas pela atividade turística. No entanto, o mercado imobiliário contribui
significativamente para tal contexto, fato que pode ser verificado em vários pontos da cidade,
por exemplo, na entrada da cidade do Natal, sentido sul‐norte, pela BR‐101, através da
construção de condomínios.
As paisagens cidade do Natal possuem potencialidades e limitações às atividades
humanas. Os diferentes processos de apropriação das feições geomorfológicas, vinculadas à
expansão imobiliária vêm transformando significativamente a paisagem de Natal, pois não veio
associada a melhorias na infraestrutura, originando danos significativos aos componentes da
paisagem, tais como: impermeabilização dos solos, poluição do aquífero Dunas/Barreiras,
destruição dos manguezais, assoreamento dos rios, aterramento de lagoas interdunares,
remoção da cobertura vegetal dunar, entre outros, o que acarreta erosão acelerada, inundações
e queda de encostas.
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Com o grande crescimento da cidade na última década, se faz necessário uma ação mais
incisiva no que confere a ocupação do solo e equipamentos urbanos. Atualmente, as ZPA’s são as
únicas áreas onde há um “controle”, mas ainda assim, existem muitas construções irregulares
nessas áreas.
Como se pode concluir no decorrer do trabalho, as três unidades de relevo estão sofrendo
grande descaracterização com esse aumento populacional da cidade, algumas áreas pelo grande
capital imobiliário, outras por famílias de baixa, e isso exige planejamento.
Que se efetivem programas de Educação Ambiental, pesquisas sobre as potencialidades e
limitações das paisagens e controle do uso e ocupação, pois, caso contrário, os cenários que
perfazem Natal como cidade conhecida como “boa de se viver” irão desaparecer.
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RESUMO
Nos últimos 40 anos a mesorregião Sul
Maranhão foi integrada ao país por intermédio da
pavimentação da BR 230. Em conseqüência a esse
processo, os municípios que compõem essa mesorregião
passaram a receber investimentos no setor
agropecuário. Esse crescimento tornou os municípios do
Sul do Maranhão centros de elevada arrecadação.
Porém, o crescimento da riqueza não significa que a
mesma tenha sido distribuída por toda a região. O
objetivo desse trabalho é identificar e analisar se a
riqueza dos municípios da meso‐região Sul do Maranhão
foi acompanhada de melhorias de infra‐estrutura nas
áreas de saneamento básico, abastecimento de água e

coleta de lixo em 2010. Serão levantados dados relativos
ao PIB municipal, PIB per capita municipal e a
quantidade de domicílios que possuem coleta de lixo
residencial, água encanada e esgoto tratado em estação
ou disposto em fossa séptica para cada um dos 20
municípios Sul Maranhenses. O método consiste na
elaboração e análise de mapas temáticos que
representem a distribuição espacial da riqueza e da
infra‐estrutura social dos municípios que integram a
meso‐região. Após a elaboração, os mapas serão
comparados a fim de identificar se o crescimento
econômico observado nos municípios corresponde ao
desenvolvimento da infra‐estrutura urbana e social

PALAVRAS‐CHAVE: Desenvolvimento econômico e social, crescimento econômico, Sul do Maranhão.

THE SPATIAL DISTRIBUTION OF WEALTH IN SOUTHERN MARANHÃO: CONTRADICTIONS
BETWEEN THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT EXPANSION OF SOUTH MESOREGIÃO
MARANHÃO IN 2010
ABSTRACT
In the last 40 years mesoregion South Maranhão has
been integrated into the country through the paving of
the BR 230. As a result of this process, the municipalities
of this region began to receive investments in the
agricultural sector. This growth of municipalities is due
of economic revenues. However, the growth of wealth
does not mean that it has been distributed throughout
the region. The aim of this work is to identify and
analyze the economic wealth of the municipalities of

meso‐southern Maranhão was accompanied by
improvements in infrastructure in the areas of
sanitation, w. supply and garbage collection in 2010. Will
be collected data on GDP municipal, municipal GDP per
capita and the number of households that have garbage
collection residential Aqua piped and treated sewage at
the treatment plant or septic tank disposed for each of
the 20 municipalities in southern Maranhão.

KEY‐WORDS: Economic and social development, economic growth, southern Maranhão
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A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA RIQUEZA NO SUL DO MARANHÃO: CONTRADIÇÕES ENTRE A
EXPANSÃO ECONÔMICA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA MESOREGIÃO SUL DO
MARANHÃO EM 2010
INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas quatro décadas a mesorregião sul do Maranhão tem se
consolidado como uma região produtora de soja em elevada produtividade (STEFANO, 2009). Ela
já representa parte considerável da produção agrícola do país. Parte desse sucesso se deve às
políticas de integração territoriais promovidas pelo governo federal. (MIRANDA, 2010).
A dinâmica econômica que se sucedeu ao processo de integração do Sul do Maranhão
ao restante do Brasil fez insurgir uma rede de municípios especializados em atividades agrícolas
(CODEVASF, 2006). A dinâmica econômica que se sucedeu ao processo de integração do Sul do
Maranhão ao restante do Brasil fez insurgir uma rede de municípios especializados em atividades
agrícolas (CODEVASF, 2006). A mesorregião sul do Maranhão possui 20 municípios que se
subdividem em três microrregiões: Microrregião de Porto Franco, Microrregião de Gerais de
Balsas e Microrregião Chapada das Mangabeiras. Essa mesorregião e seus municípios podem ser
vistos nas figuras abaixo (FIGURA 1).
Municípios da mesorregião sul do Maranhão-2013
São Joao do Paraíso
São Pedro dos Crentes
Campestre do Maranhão

Fortaleza dos Nogueiras

Porto Franco

São Raimundo das Mangabeiras
Nova Colinas

Feira Nova do Maranhão

São Domingos do Azeitão

Estreito

Carolina

Benedito leite
Loreto

Riachao

São félix de balsas

Sambaíba

Balsas

Tasso Fragoso

-45,42583157
N
W

E

-7,47311273

S

Alto Parnaíba

Curupá
Elaboração:Eder Romagna RodriguesCristiane Dias da Silva Bezerra,Clemerson Rodrigues Nunes
Instituto Federal do Maranhão
Campus São Raimundo das Mangabeiras
Fonte: Censo demográfico IBGE2010

Figura 1‐ Municípios da mesorregião Sul do Maranhão‐2010
O crescimento econômico que se sucedeu ao advento da soja fez com que os municípios
do Sul do Maranhão se tornassem centros de elevada arrecadação econômica. (SEPLAN‐MA,
2012). O crescimento da geração de riqueza não significa, entretanto, que seus benefícios
tenham sido difundidos por toda a região. Para que ocorra o pleno desenvolvimento regional é
necessário que pelo menos parte da riqueza seja revertida em investimentos sociais
(ABRAMOVAY, 1992).
Teria a expansão do agronegócio da Soja do sul do Maranhão desencadeado o pleno
desenvolvimento econômico e social na região? Os benefícios da geração de riqueza
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proporcionada pela soja foram revertidos em melhoria nas condições de saneamento, coleta de
lixo e abastecimento de água?
O objetivo desse trabalho é identificar e analisar se a riqueza econômica dos municípios
da meso‐região Sul do Maranhão observada na década de 2010 foi acompanhada por melhorias
de infra‐estrutura nas áreas de saneamento básico, abastecimento de água e coleta de lixo.
Como forma de complementação ao objetivo principal, os objetivos secundários
resumem‐se à classificação dos municípios participantes da meso‐região Sul do Maranhão,
conforme sua geração de riqueza e conforme sua infra‐estrutura; e ao mapeamento das
informações geradas pelo estudo em classes numéricas.
Um estudo que visa compreender de que forma as infra‐estruturas de saneamento
básico, abastecimento de água e coleta de lixo social se encontram distribuídas nos municípios da
região Sul do Maranhão pode se tornar um importante referencial para o planejamento
territorial a ser executado pela Secretaria Estadual de Planejamento do Estado do Maranhão.
MATERIAIS E MÉTODOS
O método consiste na elaboração de mapas temáticos que representem a riqueza
econômica e a infra‐estrutura social dos municípios que integram a meso‐região de
planejamento Sul do Maranhão na década de 2010.
Após a elaboração dos mapas que representam a distribuição espacial da riqueza e da
infra‐estrutura social dos municípios do Sul do Maranhão, esses mapas serão comparados entre
si. A comparação servirá para se identificar se a distribuição espacial da riqueza observada nos
municípios corresponde a distribuição espacial da infra‐estrutura urbana e social dos mesmos.
Para efeito de organização, a metodologia envolvida na confecção dos mapas temáticos
será dividida em dois tópicos intitulados: Análise da evolução econômica dos municípios do Sul
do Maranhão, Análise da evolução estrutural dos municípios do Sul do Maranhão.
Análise da evolução econômica dos municípios do Sul do Maranhão
Para que a análise da distribuição espacial da riqueza do Sul do Maranhão seja realizada,
será necessário avaliar o Produto Interno Bruto per Capita dos municípios do Sul do Maranhão
em 2010 publicados na malha do IBGE (IBGE, 2010).
Para realizar o mapa dos PIB’s per capita será necessário agrupar os dados em classes
numéricas. Após a coleta dos dados será necessário organizá‐los em intervalos de classes para
facilitar a organização dos dados preparando‐os para serem mapeados.
Para se estabelecer os intervalos de classes é comum utilizar procedimentos estatísticos.
Neste caso, o método estatístico que será escolhido será a fórmula de Sturges. Esta fórmula
estima o número ideal de classes (K) a ser utilizado, para o número total (n) de observações,
constituindo‐se num expediente eficiente na discriminação visual da distribuição espacial de
fenômenos (GERARDI; SILVA, 1981 apud CASTRO, 2000).
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Análise das condições de infra‐estrutura dos municípios do Sul do Maranhão
A proposta dessa etapa do trabalho é confeccionar os mapas de infra‐estrutura social.
Para se confeccionar esses mapas, será necessário mapear informações que representem a infra‐
estrutura básica urbana como coleta residencial de lixo, água encanada e esgoto tratado em
estação de tratamento ou disposto em fossa séptica. Esses dados são importantes indicadores
que refletem as condições de vida de uma população (MASULLO & RIBEIRO & SANTOS, 2011).
Será necessário obter também os dados da quantidade de domicílios existentes em cada
um dos 20 municípios da meso‐região Sul do Maranhão. Os dados do número de domicílios serão
utilizados para se calcular a porcentagem de domicílios que possuem coleta residencial de lixo,
água encanada e esgoto tratado em estação de tratamento ou disposto em fossa séptica.
RESULTADOS
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DOS MUNICÍPIOS DO SUL DO MARANHÃO.
O bem estar de uma população é um fator que deve ser um bem comum a toda a
sociedade. Mas será que na prática é o que realmente ocorre na mesorregião sul maranhense?
Para achar a resposta a essa pergunta, basta apenas observar os mapas que indicam alguns dos
requisitos para avaliar o IDH de uma região feitos a partir de dados disponibilizados pelo censo
do IBGE de 2010.
LIXO:
A partir da avaliação da distribuição espacial da coleta de lixo foi possível identificar que
alguns municípios apresentavam precariedade estrutural. Os municípios de Sambaíba, São Félix
de Balsas, Benedito Leite e Feira Nova apresentavam a mais baixa classe dos índices observados.
Segundo o mapa entre 4.92% a 27.11% de seus domicílios são atendidos com a coleta regular do
lixo. (FIGURA 2)
Entre os municípios que se encontravam em um estado intermediário de infra‐estrutura
figuram São João do Paraíso, Riachão, Nova Colinas, Alto Parnaíba e Loreto. Todos esses
municípios apresentavam percentuais compreendidos entre 27.12% e 49.31%. São Pedro dos
Crentes, Fortaleza dos Nogueiras, Tasso Fragoso, São Raimundo das Mangabeiras, São Domingos
do Azeitão e Carolina apresentaram entre 49.32% e 72.52% de seus domicílios cobertos por
coleta de lixo em 2010. Já Porto Franco, Balsas, Campestre e Estreito apresentaram os melhores
índices observados, entre 71.52% e 93.71% (FIGURA 2).
ÁGUA:
Uma das áreas de infra‐estrutura mais importantes para o desenvolvimento urbano é o
abastecimento de água. Esse trabalho irá realizar uma análise da distribuição do sistema de água
na mesorregião sul do Maranhão neste tópico.
Entre os municípios com domicílios atendidos por sistema regular de abastecimento de
água é possível identificar uma boa presença das infra‐estruturas de abastecimento hídrico. A
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mesorregião sul maranhense apresenta apenas dois de seus vinte municípios com indicadores
entre 4.92% e 27.11%. São eles Feira Nova do Maranhão e São Felix de Balsas (FIGURA 3).
A grande maioria dos municípios maranhenses apresenta percentuais intermediários de
cobertura por rede de água. São eles Sambaíba, Nova Colinas e Benedito Leite entre 27.12% e
49.31% e os municípios de São João do Paraíso, São Pedro dos Crentes, Riachão, Carolina, Balsas,
Fortaleza dos Nogueiras, São Raimundo das Mangabeiras, Alto Parnaíba, Tasso Fragoso, Loreto,
São Domingos do Azeitão apresentam cerca de 49.32% a 71.51% de seus domicílios abastecidos
regularmente com água (FIGURA 3).
Com os maiores índices, entre 71.52% e 93.71%, aparecem os municípios de Porto Franco,
Campestre do Maranhão e Estreito (FIGURA 3).
FOSSAS SÉPTICAS
Observando a porcentagem de domicílios com banheiro ou sanitários, é possível observar
uma boa cobertura por esses equipamentos urbanos. A grande maioria dos municípios apresenta
a classe de 49,32% a 71,51% (FIGURA 4). Poucos municípios apresentam baixas classes de
cobertura por infra‐estrutura de fossas sépticas. Apenas o município de Feira Nova do Maranhão
apresenta índices entre 4.92% e 27.91%.
Entre os municípios com classes intermediárias de cobertura de fossas sépticas figuram
Nova Colinas, Sambaíba, São Félix de Balsas, São João do Paraíso, Benedito leite com índices
entre 27.12% a 49.31% e São Pedro dos Crentes, Carolina, Forteleza dos Nogueiras, São
Raimundo das Mangabeiras, Loreto, São Domingos do Azeitão, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba e
Riachão com 49.32% a 71.51% de seus domicílios. (FIGURA 4)
Os municípios com maior cobertura de fossas sépticas são Balsas, Porto Franco, Estreito e
Campestre. Estes apresentam porcentagens compreendidas entre 71.52% e 93.71%.(FIGURA 4)
ESGOTO:
Os municípios que apresentam maior abrangência da rede de coleta de esgotos situam‐se
espalhados por toda a mesorregião sul do Maranhão. Carolina, Porto Franco, Estreito e São Pedro
dos Crentes apresentam a maior abrangência na porção oeste da região sul do Maranhão
(71.52% a 97.71%) (FIGURA 5).
Já na porção sul da mesorregião, Alto Parnaíba, Tasso Fragoso e Balsas também
apresentam a maior classe de abastecimento de esgoto (71.52% a 97.71%). Na porção Leste São
Raimundo das Mangabeiras, Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão e Loreto
apresentam maior classe (71.52% a 97.71%). (FIGURA 5)
Entre os municípios com a menor classe com porcentagens compreendidas entre 4.92% a
27.11% figuram Campestre do Maranhão, Feira Nova do Maranhão, Benedito leite e São Félix de
Balsas.
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Porcentagem de domicílios com coleta regular de
lixo nos municípios da mesorregião sul do Maranhão em 2010

Legenda
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49.32-71.51

Elaboração:
Cristiane Dias da Silva Bezerra,
Eder Romagna RodriguesInstituto Federal do Maranhão
Campus São Raimundo das Mangabeiras
Fonte: Censo demográfico IBGE2010
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Figura 2‐ Coleta de lixo

Porcentagem de domicílios com abastecimento regular de
água nos municípios da mesorregião sul do Maranhão em 2010
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Campus São Raimundo das Mangabeiras
Fonte: Censo demográfico IBGE2010
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Figura 3‐ Abastecimento regular de água
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Porcentagem de domicílios com fossas sépticas
nos municípios da mesorregião sul do Maranhão em 2010
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Elaboração:
Cristiane Dias da Silva Bezerra,
Eder Romagna RodriguesInstituto Federal do Maranhão
Campus São Raimundo das Mangabeiras
Fonte: Censo demográfico IBGE2010

Figura 4‐ Fossas sépticas
Porcentagem de domicílios com rede geral de coleta de esgotos
nos municípios da mesorregião sul do Maranhão em 2010
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Elaboração:
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Eder Romagna RodriguesInstituto Federal do Maranhão
Campus São Raimundo das Mangabeiras
Fonte: Censo demográfico IBGE2010
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Figura 5‐ Coleta de esgotos
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS DO SUL DO MARANHÃO
Observamos que os municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São Pedro dos Crentes,
São João do Paraíso, Carolina, Campestre do Maranhão, São Felix de Balsas e Feira Nova do
Maranhão retém entre 0,01% e 3,45% da riqueza total da mesorregião Sul do Maranhão.
(FIGURA 6)
Os municípios de Porto Franco, Estreito, Fortaleza dos Nogueiras, Riachão, São Felix de
Balsas, São Domingos do Azeitão, Alto Parnaíba retém cerca de 3,45% a 5.3% da renda. (FIGURA
6)
Entre os municípios que apresentam classes de renda econômica intermediários é
possível citar Balsas e Sambaíba com cerca de 5,3% a 8,67% respectivamente. (FIGURA 6)
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Já os municípios de Tasso Fragoso e São Raimundo das Mangabeiras são os que retêm
maior parte de todo o PIB com cerca de 8.67% a 15.66% de toda a renda respectivamente.
(FIGURA 6)
Porcentagem do PIB per capita dos municípios
da mesorregião sul do Maranhão em relação ao total em 2010
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Elaboração:
Cristiane Dias da Silva Bezerra,
Eder Romagna RodriguesInstituto Federal do Maranhão
Campus São Raimundo das Mangabeiras
Fonte: Censo demográfico IBGE2010
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Figura 6‐ Renda per capita

COMPARAÇÃO ENTRE PIB PER CAPTA E INFRAESTRUTURA

Ao fazermos a comparação dos resultados entre o PIB per capta e os indicadores de
desenvolvimento dos municípios que compõem a mesorregião sul maranhense, observamos
algumas contradições.
Ao compararmos o mapa do lixo com o do PIB per capta constatamos que os municípios
de Porto Franco, Balsas, Estreito e Campestre embora apresentem considerável cobertura por
coleta de lixo com percentuais compreendidos entre 71.52% e 93.71%, não são os detentores da
maior porcentagem do PIB. Nos municípios de Porto Franco e Estreito estão apenas 3.45% a
5.3%, Campestre de 0% a 3.45% e Balsas de 5.3 a 8.67% do total do PIB per capta da
mesorregião.
Por outro lado, é possível observar municípios com grande riqueza per capita, mas porém
com baixos índices de infra‐estrutura social. Esse é o exemplo de São Raimundo Das Mangabeiras
e Tasso Fragoso que detém cerca de 8.67% a 15.66% do PIB per capta regional. No entanto,
apenas 49.32% a 71.51% dos domicílios desses municípios são atendidos pela coleta regular do
lixo.
Ao analisar o abastecimento regular de água foi possível identificar mais contradições.
Municípios com baixa riqueza apresentaram bom atendimento estrutural. Esse é o caso de Porto
Franco, Campestre e Estreito que apresentam os mais elevados índices, com cerca de 71.52% a
93.71% de cobertura por abastecimento de água. Já com relação à riqueza, os municípios de
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

Porto Franco e Estreito apresentam apenas 3.45% a 5.3% do total do PIB per capta da
mesorregião. Para Campestre do Maranhão o percentual do PIB per capita regional varia de 0% a
3.45%.
Existem municípios com pouca participação na riqueza per capita regional e também
baixos percentuais de cobertura de infra‐estrutura básica social. Exemplos disso são os
municípios de São Felix de Balsas e Feira Nova do Maranhão. Enquanto 4.92% a 27.11% de seus
domicílios são atendidos por abastecimento de água, o que indica uma baixa cobertura, ambos
são municípios com baixo PIB per capita. Tanto São Felix de Balsas quanto Feira Nova do
Maranhão figuram com a classe de 0,01 a 3.45% do PIB per capita regional.
Os municípios de São Raimundo das Mangabeiras e Tasso Fragoso apresentam a melhor
participação no melhor PIB per capita regional (8.67% a 15.66%). Mas, ainda assim, apresentam
baixa cobertura de banheiros ou sanitários. 49.32% a 71.51% dos domicílios de São Raimundo
das Mangabeiras e Tasso Fragoso apresentam cobertura de banheiros ou sanitários.

CONCLUSÃO
Ao avaliar o desenvolvimento de um município, um pesquisador se baseia apenas pelo seu
crescimento econômico e sua circulação de riqueza. No entanto, o crescimento de nada
adiantaria a uma sociedade se os benefícios do mesmo não forem revertidos em melhoria da
qualidade de vida de suas populações.
É possível concluir que mesmo que um município detenha grande economia, não significa
que ele ofereça boa qualidade de vida a sua população. Isso ocorre, porque nem sempre a
riqueza gerada é redistribuída ou reinvestida para o benefício da população.
Observamos que os municípios detentores dos melhores PIB’s não foram os que tiveram o
maior desenvolvimento social. Muitos dos municípios mais ricos apresentam deficiência de infra‐
estrutura. Eles ostentam uma infra‐estrutura muitas vezes inferior a que existe nos municípios
que possuem um PIB inferior.
Para que os municípios que possuem menor infra‐estrutura progridam estruturalmente a
ponto de se igualarem aos municípios melhor estruturados é necessário que sua riqueza seja
melhor administrada por seus governantes. Deste modo, é possível fazer com que os benefícios
da riqueza sejam destinados à melhoria das condições de vida da população.
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Impactos ambientais no rio Jiquiriçá e seu entorno, gerado pelo processo de ocupação da
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Resumo
No presente artigo, debruçando sobre a realidade
do território de identidade Vale do Jiquiriçá,
pesquisou – se como as ações antrópicas aceleram
o processo de degradação do rio Jiquiriçá na cidade
de Mutuípe‐Ba, ações estas decorrentes do
comércio local do seu entorno, localizado na
Avenida Beira Rio e Praça Góes Calmon. A
introdução se
inicia
com
levantamento
bibliográfico sobre a importância da água,
degradações ambientais focando os impactos das
ações antrópicas em rios e consequentemente
abordando essa temática no decorrer do artigo. No
desenvolvimento o leitor encontrará uma breve
história do processo de ocupação da área em
estudo. Destarte, através da identificação e
caracterização
qualitativa
dos
impactos
ambientais, utilizando‐se método de atividade de
campo e aplicação de questionário a alguns
comércios do entorno do rio para saber os motivos

e porque as empresas e residências não depositam
seus resíduos sólidos e dejetos em locais
adequados e questionando a os órgãos
competentes da inexistência de rede de esgoto
que leve o lixo diretamente para o centro de
tratamento, desta maneira minimizaria os
impactos que vem a deixar o rio em uma situação
preocupante. Pode‐se notar em alguns pontos o
tamanho da destruição provocada por estes
materiais, algumas imagens mostraram a dimensão
dos impactos gerados, alguns deles são os
processos erosivos, construções prediais nas
margens e expansão de espécies vegetais
indesejadas, como presença de macrófitas. É um
rio extremamente importante para o território de
identidade do Vale do Jiquiriçá, é destas águas que
se abastecem as pessoas que residem nas cidades
do território.

Palavras‐chave: Rio, Jiquriçá, degradações ambientais, águas.
In this article , leaning on the reality of the territory
identity Jiquiriçá Valley , researched ‐ as if human
activities accelerate the degradation process
Jiquiriçá River in the city of Mutuípe ‐ Ba , actions
arising from these local shops of your surroundings
, located in Avenue and Riverside Square Goes
Calmon . The introduction starts with
bibliographical survey on the importance of water ,
environmental degradation focusing on the
impacts of human activities in rivers and hence
addressing this theme throughout the article . In
developing the reader will find a brief history of
the occupation process of the study area . Thus , by
identifying and qualitative characterization of
environmental impacts , using the method of field
activity and questionnaire to some trades around

the river to find out the reasons and because
companies and households do not deposit their
solid waste and waste in local appropriate and
challenging the competent organs of the absence
of sewage that takes the garbage directly to the
treatment center , thus minimize the impacts that
come to leave the river in a worrying situation . It
may be noted in some spots the size of the
destruction caused by these materials , some
images showed the extent of impacts , some of
them are erosion processes , building constructions
on the banks and expansion of unwanted plant
species , such as the presence of macrophytes . It is
an extremely important river to the territory of
identity Jiquiriçá Valley , is these waters that fill
people residing in the cities of the territory .

Keywords: River , Jiquriçá, environmental degradation, water.
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INTRODUÇÃO
Uma das perspectivas sobre o futuro da humanidade diz que, assim como o homem
já luta por petróleo, haverá o dia em que também travará embates pela água. Segundo as
estimativas do Fórum Mundial sobre a Água, realizado no México, já em 2025, 3 bilhões de
pessoas irão viver em países com conflito por falta de água. Chegar a essa conta não foi
muito difícil, desde 1950, o uso da água multiplicou‐se três vezes e são inúmeros os
procedimentos em que é necessário o uso deste recurso. Entretanto, mesmo a Terra sendo
conhecida como o Planeta Água, tendo 2/3 de sua superfície coberta por ela, apenas 1% de
sua vastidão azul é disponível para o consumo humano.
Os impactos ambientais são decorrentes de ações antrópicas, e correspondem às
alterações das propriedades físicas, químicas ou biológicas dos elementos naturais,
implicando ainda em prejuízos a saúde do homem, à sociedade e aos recursos naturais
renováveis. Por isso, não só a identificação dos principais impactos ambientais é importante,
mas, sobretudo, as medidas mitigadoras possíveis de serem aplicadas na área.
Por essas questões da falta d’água doce no planeta, falta de saneamento básico e
degradação do meio ambiente que se devem preservar os recursos naturais existentes, o rio
Jiquiriá está dentro desta temática, devemos cuidar, preservar e fazer sua manutenção
constantemente, para que as futuras gerações não venham sofrer com a falta de água
potável, sendo assim, não se pode ser um mero espectador e ficar só observando a morte
lenta do mesmo, por esses motivos julga‐se a proposta de escrever esse artigo.
Os estudos e pesquisa de campo in loco, estão localizado nas proximidades do
comercio local, situado na Avenida Beira Rio, observa‐se visualmente a degradação através
de dejetos, resíduos sólidos e criação de animais as margens do rio, provocando poluição,
erosão, assoreamento, mau cheiro, comprometendo a fauna e a flora aquática e extinção de
mata ciliar, sendo que as margens de rios são consideradas por lei Áreas de Proteção
Permanente (APPs), não se pode alterar essa vegetação nem tão pouco ocupar essas áreas,
tem que preserva‐las.
Este artigo tem relevância acadêmica, social e cientifica, contribuindo para uma
maior compreensão da sociedade quanto à importância do rio Jiquiriçá para as pessoas que
utilizam das suas águas constantemente. Academicamente e cientificamente o artigo
complementa a quantidade de material escrito sobre o rio e a cidade de Mutuípe, a
população desta forma poderá se apropriar do processo de urbanização da Avenida Beira
Rio e como esse processo contribui para a degradação do rio.
Os objetivos deste artigo são analisar as degradações e danos ambientais do rio
Jiquiriçá geradas pela urbanização do comércio local da cidade de Mutuípe – BA, conhecer
de que forma as empresas degradam o rio e seu entorno e explicar as diferentes tipologias
de degradação.
O projeto tem como justificativa a situação atual do rio Jiquiriçá na cidade de
Mutuípe‐Ba, que vem sofrendo impactos ambientais de grande magnitude, sobre o solo, a
vegetação, a fauna e flora e os recursos hídricos. Suas águas, outrora abundantes, parecem
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desaparecer a cada dia, deixando a região mais seca e menos exuberante, uma vez que, o rio
abastece todo o território de identidade vale do Jiquiriçá.
Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais:
dados bibliográficos (incluindo consultas à Internet, livros e publicações referentes ao
assunto e à área em estudo, destacando aspectos regionais e temáticos), material
fotográfico, atividades de campo e um questionário respondido pelos proprietários de
empresas do entorno do rio.
Este artigo está divido em introdução, uma abordagem sucinta da problemática do
tema a ser tratado, algumas características do local especifico a ser estudado, um
levantamento geral da área de estudo, o desenvolvimento contará com a expansão do tema,
de forma mais detalhada, caracterizando algumas empresas existentes e de que forma elas
estão degradando o rio e seu entorno, e por fim os resultados obtidos, através dos objetivos
e metodologias desenvolvidas.
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A Bacia do rio Jiquiriçá, situada a aproximadamente 150 km a sudeste da capital, no Estado
da Bahia, ocupa uma área de 6.900 km², tendo como limites a norte e oeste a Bacia do rio
Paraguaçu e a sul a Bacia do rio de Contas. A delimitação do espaço físico‐territorial adotada
pela prática em análise não se restringiu apenas aos limites físicos da bacia hidrográfica;
considerou integralmente todos os Municípios que têm partes de suas terras incluídas,
(Figura 1). Ao todo são 25 Municípios: Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio Medrado, Iaçu,
Irajuba, Itaquara, Itatim, Itiruçu, Jaguaquara, Jaguaripe, Jiquiriçá, Lafaiete Coutinho, Lage,
Lagedo do Tabocal, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, Santa
Terezinha, São Miguel das Matas, Ubaíra e Valença.
O Vale do Jiquiriçá ocupa quatro regiões fitoclimáticas distintas, desde o clima
ameno do litoral Atlântico até os rigores do semiárido, o que determina uma
paisagem bem diversificada, seja natural ou decorrente da ação humana, com
altitudes que atingem 1.000m em contraste com as baixadas litorâneas, com
culturas agrícolas praieiras (dendê e coco‐da‐baía) e o sertão castigado pelas
estiagens. Sua variedade fitoclimática e de relevo se reflete na própria organização
e dinamismo de sua vida social e econômica, na ocupação dos espaços, no desenho
de seus aparatos produtivos e nas formas de gerar e partilhar suas riquezas, (CIVJ
2002).
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Figura 1 – Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Jiquriçá.

Fonte: CIVJ ‐ Consórcio intermunicipal Vale do Jiquiriçá.
O rio Jiquiriçá, com apenas 275 km de extensão, tem importante significado para sua região,
constituindo‐se ainda hoje no seu principal elo cultural e de desenvolvimento econômico.
No passado, foi às suas margens que os tropeiros formaram os primeiros povoados,
correspondendo aos centros urbanos de hoje. No plano simbólico, o rio sempre foi um forte
elemento de referência para as populações que foram para lá atraídas por suas riquezas
naturais e pela fertilidade de seu solo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente foram realizados levantamentos bibliográficos relacionados ao assunto
degradações ambientais (livros, artigos, internet etc.) com ênfase em rios. A identificação
dos tipos e fontes de poluição e das áreas em processo de degradação na bacia do rio
Jiquiriçá nas áreas referentes ao entorno do comercio da Avenida Beira Rio do município de
Mutuípe, foram observadas a partir de visitas in loco semanais, durante o mês de maio de
2013, registradas através de fotografias.
A identificação dos diversos usos dos recursos hídricos do município foi feita a partir de
conversas com os moradores da área, bem como autoridades locais e através do significativo
conhecimento da região. Em seguida realizou‐se visualmente um levantamento dos
principais contribuintes do processo de degradação e agravantes desse ecossistema.
Foram aplicados dois questionários na cidade de Mutuípe em duas empresas heterogêneas
(ramos distintos), no período de 05 a 06 de Maio de 2013, com as respostas obtidas foi
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possível notar que não a 100% de negligencia das empresas existentes no entorno do rio, no
que desrespeita a degradação ambiental do mesmo, a empresa responsável pela ligação da
rede de esgoto não esta cumprindo seu papel corretamente e nem as políticas públicas
municipais.
RESULTADOS E DISCURSÕES
A partir do estudo, foi possível verificar, na área do Rio Jiquiriçá na sede urbana do município
de Mutuípe, alguns principais tipos de impactos/ problemas ambientais que estão
contribuindo para a degradação do mesmo e das suas margens: deposição de lixo nas
margens, lançamento de esgoto doméstico que atinge as águas superficiais e subterrâneas,
exploração agropecuária, empreendimentos comerciais, erosões marcantes decorrentes da
retirada da vegetação nativa e o processo de eutrofização contribuindo para a proliferação
de macrófitas.
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO
O processo de urbanização e emancipação da cidade de Mutuípe teve inicio em 1920, onde
foi desencadeado um movimento pela emancipação política‐administrativa do povoado de
mutum, como passou a ser conhecido na região. Tanto que em 26 de julho de 1926 foi
aprovada, na Câmara Estadual, a Lei n° 1882, criando o município de Mutuípe, instalado a 12
de outubro do mesmo ano.
Segundo o quadro da divisão territorial vigente em 1° de julho de 1955, o município de
Mutuípe é composto de um único distrito.
O município de Mutuípe pertencia ao termo de Jiquriçá, da Comarca de Ubaíra, até 2 de
julho de 1949, quando, por força da lei n° 175, foi criada a Comarca de Mutuípe, que
compreende o Município de mesmo nome.
O processo de ocupação do Brasil caracterizou‐se pela falta de planejamento e
consequente destruição dos recursos naturais, particularmente das florestas. Ao
longo da história do país, a cobertura florestal nativa, representada pelos
diferentes biomas, foi sendo fragmentada, cedendo espaço para as culturas
agrícolas, as pastagens e as cidades (PAZ; FARIAS, 2008, p. 287).

A partir da sua emancipação a cidade começou a esboçar aspectos urbanos, pois no início da
década de 50 as pessoas já deram início às construções de casas e comércios na cidade,
instalavam‐se ali pessoas de outras cidades em busca de terrenos para a produção agrícola e
pecuária.
Segundo moradores residentes na cidade de Mutuípe há 40 anos, relatam que, em 1984, à
prefeita da época, a senhora Clélia Rebolças, chamada por populares por “dona Clélia”
desapropriou o Senhor João Ribeiro que era dono de toda área onde hoje se encontra a
Avenida Beira Rio nas margens do rio Jiquiriçá.
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Houve a desapropriação da pequena hidrelétrica existente na cidade, desativada por conta
de uma forte enchente que terminou por destruir a mesma na década de 60 no entorno do
rio Jiquiriçá, na época a prefeita fez à venda de todos os lotes de forma ilegal, pois as terras
não eram da prefeitura, e após a venda dos lotes se iniciou o processo de urbanização da
Avenida de forma desordenada e sem nenhum planejamento urbano.
A avenida se localiza no entorno do rio e no início da ocupação as pessoas não tinham
conhecimento do prejuízo futuro que poderia desencadear, no período da urbanização, mas
contundente a prefeita tentou de forma plausível retirar algumas construções que estavam
muito próximas das margens do rio, mas por interesses políticos não teve como conter as
obras.
No termino do mandato da prefeita Clélia assumiu seu sucessor, o então prefeito eleito da
época Gilberto dos Santos Rocha, conhecido por todos como “Béu Rocha”, no ano de 1996,
pouco tempo depois de eleito utilizou alguns lotes não vendidos para persuadir as pessoas,
doando os terrenos, assim por interesses políticos garantiria sua suposta reeleição. Essa
doação causou polêmica por parte das outras pessoas que ao contrario destas pagaram para
ter direitos a essa terra e assim continuou a crescente ocupação desta área.
Já com a ocupação de quase todo o terreno, os novos proprietários deram continuação às
construções e no ano de 1997, a família do verdadeiro proprietário das terras entrou com
uma ação judicial para tentar reaver o valor de sua propriedade, mas o processo se estendeu
ao longo dos anos sendo sempre arquivado. No ano de 2013 o advogado da família
conseguiu junto à justiça uma precatória, obrigando a prefeitura a indenizar a família.
Alguns moradores afirmam que antes das construções no entorno do rio as pessoas
tomavam banho em qualquer ponto do rio, este era muito bonito e todos utilizavam suas
águas para beber e brincar, pois não apresentava perigo algum à saúde humana da
população mutuipense.
A saúde humana tem ligação direta com a saúde das florestas, uma vez que a degradação
ambiental tem graves impactos prejudiciais à saúde dos seres humanos. Esses podem ser
percebidos pela poluição na qualidade do ar, na qualidade da água, e até mesmo no clima
global. Entretanto, a proteção do meio ambiente pode reverter esse quadro e propiciar
benefícios para a saúde.
EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES PREDIAIS
No tocante à exploração agropecuária, é uma ocupação que vem contribuindo para o
aumento da poluição das águas do rio Jiquiriçá, bem como do solo. Além das áreas
urbanizadas, a cidade apresenta áreas com características tipicamente rurais, nas
proximidades do entorno do rio, onde existem baías de cavalo.
A criaçãode animais domésticos bem como a presença de estábulos, pocilgas e granjas é
considerada poluidora, pois seus detritos podem conter microrganismos patogênicos que
contribuem para a poluição da água que entra em contato com os mesmos, modificando sua
qualidade, inclusive contribuindo para uma elevada Demanda Bioquímica de Oxigênio –
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DBO, causando um aumento dos sólidos suspensos nas águas contaminadas com estes
resíduos. Os resíduos da criação de suínos, por exemplo, englobam as fezes, urinas, água
desperdiçada pelos bebedouros e utilizada na higienização, resíduos da ração, pelos, poeira,
entre outros.
As construções prediais muito próximas às margens (Figura 2) dos rios provocam a
descontinuidade da paisagem natural e são potencialmente geradoras de resíduos que são
dispostos inadequadamente. Para as áreas que margeiam os rios o correto é que haja
vegetação, preferencialmente nativa, para evitar carreamento de sedimentos e
consequentemente assoreamento dos mesmos, ou seja, não devem ser ocupadas.
Figura 2: Falta de planejamento urbano e presença de vegetação indesejada (macrófitas).

Fonte: André Luiz dos Santos Rocha – 2013.
EMISSÃO DE EFLUENTES
A cidade conta com rede de esgoto, presente na Avenida Beira Rio, mas os lixos domésticos
e das empresas do entorno não tem como destino final o centro de tratamento do
município, e sim o leito do rio e suas margens (Figura 3).
O saneamento básico está intimamente relacionado às condições de saúde da população, é
mais do que simplesmente garantir acesso aos serviços, instalações ou estruturas que citam
a lei, envolve, também, medidas de educação da população em geral e conservação
ambiental.
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Figura 3 – Presença de Assoreamento, erosão e falta de mata ciliar.

Fonte: André Luiz dos Santos Rocha – 2013.
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) cobra por prestar serviços de coleta de
esgoto e tratamento de água no estado da Bahia, em Mutuípe essa taxa é paga por uma
parcela da população. Segundo o próprio gerente da EMBASA de Mutuípe, o serviço da rede
de esgoto não contempla todos os moradores, principalmente os que moram na Avenida
Beira Rio, justifica ele que por falta de recursos financeiros não é possível à construção de
estações elevatórias, de tratamento, emissários, rede e ligações domiciliares, mas que já
esta viabilizando verba para possíveis construções.
No entanto, espera‐se que tais procedimentos não fiquem apenas no campo das ideias, pois
a situação é gravíssima e demanda empenho das autoridades locais, estaduais e federais e
da sociedade geral para a resolução do problema.
A crescente eutrofização dos ambientes aquáticos tem sido produzida
principalmente por atividades humanas, causando um enriquecimento artificial
desses ecossistemas. As principais fontes desse enriquecimento têm sido
identificadas como as descargas de esgotos domésticos e industrial dos centros
urbanos e a poluição difusa originada nas regiões agricultáveis. Embora a
intensidade e diversidade dessas atividades variem de acordo com a população na
bacia de drenagem e organização econômica e social da região, todas elas geram
impactos e deterioração da qualidade da água, assim como interferem na
quantidade da água disponível. (BRAGA et. al, 2006, p. 206).

Pode ser observado de forma clara um incremento na reprodução primária e
consequentemente um aumento da proliferação desse vegetal no rio, e ocorre quando as
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características ambientais são favoráveis, ambientes estes são encontrados no rio Jiquiriçá,
tem como características grandes descargas de dejetos, resíduos sólidos e produtos
químicos dos comércios do entorno, as magrófitas se proliferam de forma desordenada e
acelerada, comprometendo o ecossistema aquático, pois com o aumento da biomassa que é
diretamente proporcional ao déficit de oxigênio, que por sua vez favorece a formação de H2S
(ácido sulfídrico) que por sua vez diminui o pH (potencial de hidrogênio), causando um
desequilíbrio no ecossistema, ou seja, é impossível a prática da pesca nesses locais, é
possível notar peixes dentro d’água, mas não são saudáveis para o consumo humano, pois, o
consumo destes peixes podem provocar doenças graves e irreversíveis.
Os vastos recursos hídricos do Brasil têm grande significado ecológicos, econômico
e social. O gerenciamento, conservação e gerenciamento desses sistemas são de
importância fundamental para o reflexo na economia, na área social e nos usos dos
sistemas aquáticos. Esse gerenciamento é muito complexo, depende de uma forte
base de dados e de desenvolvimento de mecanismos de transferência do
conhecimento cientifico básico para a aplicação. Como há grandes diferenças
geomorfológicas, ecológicas e antropológicas nas varias latitudes do Brasil, essa
ação torna‐se evidentemente mais complexa, pois depende de uma base local ou
regional de dados e informações cientificas compatíveis, com os sistemas regionais.
(BRAGA; et. al, 2006, p. 206).

No entanto este não é um problema apenas do município de Mutuípe, e sim de vários
municípios brasileiros. Tais problemas existem porque os municípios, de um modo geral, ou
não apresentam sistema de esgotamento sanitário ou quando existem não são adequados
e/ou suficientes.
Está prevista no Código Florestal (alterado pela Medida Provisória nº 2.166‐67, de 24 de
agosto de 2001) nos arts. 2º, 3º e 4º. Ela tem a função de “preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem‐estar das populações humanas” (art. 1º, § 2º, II).
Portanto, a APP é uma faixa de vegetação a ser mantida em torno de corpos d’água, em
encostas íngremes e em outros tipos de ecossistemas frágeis, destinada à preservação da
biodiversidade, à proteção do solo e da água e ao controle de enchentes e de deslizamentos
de terra. Tem, assim, função ecológica e de segurança pública, imagens em anexos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O proposito deste trabalho foi o de apresentar os impactos ambientais encontrados no
entorno do Rio Jiquiriçá, ocasionado processo de urbanização do comercio local, visto que
água é um recurso indispensável para a existência da vida humana. Este rio abastece todas
as pessoas do território de identidade Vale do Jiquiriçá, sendo assim, é preocupante seu
estado atual uma vez que há décadas foi tão exuberante e de águas limpas.
Os impactos ambientais nesse ecossistema também foram identificados pela ocorrência da
falta de esgotamento sanitário e construções de empreendimentos nas margens do rio.
Observou‐se a proliferação de macrófitas pelo processo de eutrofização, o que necessita de
estudos investigativos mais detalhados para avaliar as dimensões dos impactos.
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Este estudo abre possibilidades para novas pesquisas quali‐quantitativas, que contribuam
para um diagnóstico satisfatório da região.
E por fim, este artigo teve como um levantamento superficial o estado que se encontra o rio
Jiquriçá, posteriormente pretende‐se dar continuidade de forma profunda sobre a temática
abortada, pois não se despõe de muitos recursos atualmente, mas existem interesses para
sancionar a problemática com ações mitigadoras. Nosso futuro depende de nossas ações
hoje.
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RESUMO
Este trabalho foi produzido para a II Semana de
Ciência e Tecnologia do Campus Ilhéus (2013), que
teve como tema “Esporte, Ciência e Saúde”. Essas
reflexões fizeram parte do Programa de Iniciação à
Aprendizagem (PINA) desenvolvido pela disciplina de
Geografia sob orientação da Profa. Karina F. T. V.
Neves ao longo do ano de 2013. Os resultados dessa
investigação foram inicialmente exibidos na Mostra
“Geografia na Copa” e encontram‐se agora reunidos
nesse artigo. Por meio de pesquisa bibliográfica
objetivamos identificar as ações do poder público no
sentido de viabilizar a realização da Copa do Mundo

de 2014, sediada no Brasil, examinando os custos e
contradições relacionadas a esse megaevento
esportivo. Para tanto, analisamos documentos
relativos ao orçamento público, à informações
específicas sobre os gastos públicos nas obras
previstas para a realização da Copa e reportagens
diversas sobre o tema, considerando a grande
cobertura da mídia. Esperamos que esse trabalho
possa contribuir para uma análise mais crítica da
relação entre Estado, Copa do Mundo e sociedade
brasileira.
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WORLD CUP 2014: BETWEEN GOALS OF PLATE AND BALLS OUT
ABSTRACT
This work was produced for the Second Week of Science
and Technology Campus Ilhéus (2013 ) , whose theme
was " Sports, Science and Health ." These reflections
were part of the Initiation Program for Learning ( PINA )
developed by the discipline of Geography under the
guidance of Professor . FTV Karina Neves during the year
of 2013. Results of this research were first shown at the
festival " Geography Cup " and are now gathered in this
article. Through literature research aimed to identify the
actions of government in order to enable the

implementation of the 2014 World Cup , hosted in Brazil
, examining the costs and contradictions related to this
mega sports event . To this end, we analyzed documents
relating to the public budget, specific information on
public spending in the works planned for carrying the
Cup and several articles on the subject , considering the
wide media coverage . We hope that this work can
contribute to a more critical analysis of the relationship
between the state , the World Cup and Brazilian society.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

INTRODUÇÃO
No dia 31 de outubro de 2007 um comunicado foi feito pela FIFA, finalmente os boatos
tornaram‐se oficiais: o Brasil sediaria a copa de 2014 pela segunda vez na história do país. O
comunicado foi feito durante uma reunião liderada pelo comitê executivo da Federação
Internacional de Futebol (FIFA), na cidade de Zurique, na Suíça.
Para que o Brasil abrigasse o torneio, seria necessário cumprir uma série de exigências
feitas pela FIFA: os estádios onde seriam realizadas as partidas do campeonato deveriam estar
em perfeitas condições, atendendo a padrões internacionais de qualidade, sobretudo no que se
refere ao conforto e segurança; além disso, deveria ser observada a oferta adequada de
hospitais, aeroportos e estacionamentos para atender aos fluxos gerados pela Copa já que o país
receberia 32 equipes e as suas comitivas, sem contar os milhões de turistas que viriam ao Brasil
atraídos por esse megaevento esportivo.
Assim o Brasil deveria ter uma infraestrutura mínima que atendesse jogadores, equipe
técnica, torcedores locais e turistas que acompanhariam as 64 partidas de futebol em território
brasileiro. Desde o anúncio oficial da FIFA, o foco da mídia internacional está voltado para o
Brasil: as partidas que serão transmitidas para bilhões de expectadores em tempo real; o
acompanhamento dos preparativos para a Copa; os aspectos culturais do país‐sede da Copa; as
diferenças regionais e curiosidades das cidades‐sede e os problemas e contradições da realização
de um evento esportivo desse porte em um país em desenvolvimento.
Diante do contexto de exigências da FIFA, de exposição na mídia global e de pressões
sociais internas, o governo brasileiro passou a orientar ações e recursos públicos para viabilizar a
realização da Copa do Mundo que ocorrerá nesse ano.
FEITOS E LACUNAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DA COPA 2014
A Copa do Mundo 2014 será composta por 64 partidas que se desenvolverão em 12
estádios brasileiros – Beira Rio (RS), Arena da Baixada (PR), Estádio do Maracanã (RJ), Arena
Corínthians (SP), Mineirão (MG), Estádio Nacional Mané Garrincha (DF), Arena Pantanal (MS),
Estádio Castelão (CE), Arena Pernambuco (PE), Arena da Amazônia (AM), Arena Dunas (RN) e
Arena Fonte Nova (BA).
Além das cidades‐sede do evento, outras dezenas de cidades servirão como Centros de
Treinamentos para as 32 seleções que disputarão o torneio entre os dias 12 de junho e 13 de
julho de 2014. A distribuição das cidades‐sede da Copa do Mundo e o indicador quantitativo de
Centros de Treinamento encontram‐se representados na figura 1. Serão 70 Centros de
Treinamento distribuídos pelas cinco regiões brasileiras.
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Fonte: http://www.copa2014.gov.br/pt‐br/copadomundo.
Na visão de muitos segmentos da sociedade civil, o Estado brasileiro se preocupou mais
em oferecer estádios modernos (Figuras 2, 3, 4 e 5), que fossem equivalentes aos melhores do
mundo, do que com as melhorias na qualidade de vida da população.

Figura 2 – Arena Corínthians (SP)
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Figura 3 – Estádio Maracanã (RJ)
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Figura 4 – Arena Dunas (RN)

Figura 5 – Estádio Fonte Nova (BA)

Fonte: http://www.copa2014.gov.br/pt‐br/copadomundo.
A foto 1 é do projeto do estádio batizado com Arena Corínthians, construído no bairro de
Itaquera (SP), depois que o estádio do Morumbi foi reprovado pela FIFA para ser o palco paulista
do evento. A obra custou cerca de 855 milhões de reais e capacidade para 65 mil pessoas .
A foto 2 é do Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ) com capacidade
atualmente para 76 mil lugares. A reforma do estádio custou 1,2 bilhões de reais e, segundo
dados oficiais, os problemas estruturais aumentaram o custo previsto em 400 milhões (BRASIL,
2014).
Na foto 3 encontramos uma representação, em projeto, da Arena Dunas construído na
cidade de Natal (RN). A construção do estádio custou 350 milhões de reais, tem capacidade para
45 mil pessoas e foi concebido arquitetonicamente para destacar um dos principais aspectos da
paisagem da cidade – as dunas.
A foto 4 é do novo estádio Fonte Nova, construído em Salvador (BA) para substituir o
antigo estádio, demolido após um acidente ocorrido no ano de 2007, deixando 6 mortos e mais
de 30 feridos. O novo estádio custou 592 milhões de reais e tem capacidade para 50 mil pessoas,
além de 5 mil assentos que podem ser improvisados no vão que dá acesso ao Dique do Itororó.
Somados, os recursos destinados apenas para a construção e reforma de estádios de
futebol totalizam, até agora, R$ 7.542.000,00.
Conforme veremos pela análise de alguns dados oficiais do Governo Federal, os
investimentos para a realização da Copa do Mundo 2014 se concentraram quase que
exclusivamente na construção ou reforma dos estádios nos quais ocorrerão partidas do torneio.
Obras de infraestrutura que beneficiariam diretamente a população não foram
prioridades nos investimentos; muitas sequer serão entregues até o início do torneio. Além disso,
os recursos públicos destinados à concretização da Copa superaram, em alguns casos, os
investimentos em serviços públicos essenciais à população como um todo.
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Na proximidade do evento, verificamos diariamente protestos da sociedade civil
organizada e expressões individuais, sobretudo em redes sociais (Figura 6), criticando não a
realização da Copa do Mundo em si, mas o fato de o Estado canalizar mais recursos nesse evento
do que nos serviços públicos que têm se desenvolvido de maneira precária.

Figura 6 – Imagem que circula em redes sociais com conteúdo crítico acerca da realização da
Copa do Mundo 2014 no Brasil.
Fonte: https://www.facebook.com/#!/karina.fernanda.7921
Imagens com esse teor denunciam as contradições existentes com a realização de um
megaevento esportivo que demanda bilhões de reais em investimentos públicos de um país em
desenvolvimento cujos serviços essenciais – sobretudo saúde, educação e segurança pública – se
desenvolvem de forma precária e com fortes desigualdades regionais.
Na figura 7, sintetizamos os recursos destinados para o Ministério do Esporte desde o
início das obras para a Copa 2014.
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Figura 8 – Orçamento destinado ao Ministério do Esporte (2010‐2014).
Fonte: BRASIL, 2011.
Conforme podemos verificar pela análise da tabela, o maior volume de recursos para o
Ministério do Esporte foi orçado para o ano de 2011. Nesse ano, o montante de 2,5 bilhões de
reais investidos nesse ministério correspondeu a quatro vezes o valor destinado para o
Ministério da Saúde e 2,5 vezes o valor orçado para a Educação (BRASIL, 2011).
Dentre os anos de 2010 e 2014, o Ministério do Esporte recebeu aproximadamente R$
8.154.400,00, sendo que, como vimos cerca de 7,5 bilhões foram empregados apenas na
construção/reforma de estádios.
“FECHANDO A CONTA” DA COPA DO MUNDO: 20 DIAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO
Mesmo com tantos recursos e tendo sido classificado como prioridade na gestão pública,
as obras da Copa não se concluíram no tempo devido. Todas as obras previstas deveriam ter sido
entregues em dezembro de 2013, mas como podemos verificar pela reportagem abaixo, mesmo
alguns estádios onde ocorrerão partidas ainda não tiveram suas obras concluídas.
A um mês do início da Copa do Mundo, uma coisa é certa: ainda tem muita obra para
terminar pelas 12 cidades‐sedes. Há construções inacabadas em todos os setores de
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infraestrutura. Nas áreas de mobilidade urbana e aeroportos, muitas intervenções ainda
estão em andamento e algumas não vão ficar prontas a tempo do Mundial. Nos portos,
metade dos projetos tem entrega prevista apenas para o fim de maio. Até mesmo no
caso dos estádios, ainda há muita correria para terminar as obras em São Paulo, Curitiba
e Cuiabá. Segundo o governo, os atrasos não vão prejudicar a realização da Copa
(GLOBOESPORTE.COM, 2014).

Na reportagem em questão é salientado que a maioria das obras que estão atrasadas
constituem a Matriz de Responsabilidades, conhecido popularmente como “custo Copa”. Essas
obras não são necessariamente obrigatórias para a realização da Copa, não sendo sequer
fiscalizadas pela FIFA (talvez por essa questão estejam tão atrasadas). No entanto, os autores
avaliam que
O principal benefício apontado pelo governo para a realização da Copa do Mundo no
país é a capacidade do evento de potencializar investimentos que ficarão como legado
para as cidades‐sedes. Neste sentido, a mobilidade urbana era o setor com maior
número de projetos na Matriz de Responsabilidades. Porém, se tornou também a área
com mais atrasos (GLOBOESPORTE.COM, 2014).

Analisando os dados do orçamento do ano de 2014, ano de realização da Copa,
verificamos que do montante de R$ 1 bilhão e 600 milhões do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária
Anual) apenas R$ 484 milhões são para investimento em atletas brasileiros, por meio das ações:
 Concessão de Bolsa a Atletas
 Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto
Rendimento
 Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, Lazer,
Inclusão Social e Legado Social e
 Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) (BRASIL, 2013).
Da análise desses dados reunimos elementos para fundamentar as críticas de muitos
setores da sociedade civil que denunciam o fato de os recursos públicos priorizarem os
investimentos nas obras da Copa do Mundo em detrimento dos serviços básicos à população.
As críticas principais concentram‐se em três aspectos: a) falta de investimentos em
infraestrutura básica; b) o valor dos ingressos e c) falta/ineficácia de uma política de
formação/incentivo de atletas e práticas de atividades esportivas.
No início do mês de outubro do ano passado, a abertura do Jornal da Band, em horário
nobre denunciava que “a oito meses do início da Copa do Mundo, apenas 4 das 53 obras de
infraestrutura previstas no projeto foram concluídas” (JORNAL DA BAND, 2013). Essas obras de
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infraestrutura concentram‐se principalmente na área de Mobilidade Urbana, área que se fosse
reestruturada atingiria um contingente de milhões de pessoas que necessitam deslocarem‐se
diariamente pelas grandes cidades brasileiras, que são cidades‐sede/centros de treinamento dos
Jogos da Copa.
Os recursos destinados a essas obras seriam os que beneficiariam diretamente a
população das cidades‐sede e centros de treinamento ao promover: a melhoria e modernização
de portos e aeroportos; na construção/readequação de vias de circulação (estradas, avenidas,
marginais, corredores); investimentos no setor de telecomunicações, incremento de recursos
destinados à segurança pública, entre outros.
O segundo aspecto que é utilizado como argumento contra a Copa é a acessibilidade da
população local aos eventos esportivos de futebol – campeonatos regionais e nacionais e
sobretudo durante a Copa das Confederações (2013) e Copa do Mundo (2014).
O valor absurdo cobrado pelos ingressos, principalmente após a entrega dos novos
estádios, tem desmotivado a população brasileira. Ingressos para as partidas de futebol que
custavam em média R$ 9,50 em 2003 passaram custar R$ 38,00 em 2013 e a previsão é que até
junho de 2014 este valor aumente ainda mais. Segundo a Pluri Consultoria, o Brasil tem um dos
ingressos mais caros do mundo, e a média de ocupação dos estádios não ultrapassa 38%
(DUARTE, 2013).
Entretanto, na mesma reportagem as novas arenas são apresentadas como minas de ouro
do futebol brasileiro. Os estádios que já haviam sido entregues e abrigavam jogos do
Campeonato Brasileiro ‐ Arena Pernambuco, Fonte Nova, Mané Garrincha, Maracanã,
Independência, Arena Grêmio e Mineirão – receberam duas vezes mais expectadores que seus
antigos estádios.
Analisando esse fenômeno, o antropólogo Antonio Oswaldo Cruz da UFRJ denunciou a
utilização dos estádios pelas camadas mais ricas, dando a seguinte declaração: “Está em curso
um processo de transformação do estádio num local mais de consumo voltada para um torcedor
mais endinheirado” (DUARTE, 2013).
A reportagem de Konchinski, em maio de 2013, corrobora essa análise ao indicar, ainda
no título, que “Estádios da Copa encarecem os ingressos de futebol em até 300%” (KONCHINSKI,
2013). Analisando os motivos do aumento dos preços, o autor destaca que os Clubes alegam de
um lado o custo maior de manutenção dos novos estádios, que seria repassado no valor dos
ingressos e de outro uma nova política de relação com o consumidor (fãs de futebol), mais
voltada para o sócio‐torcedor, que teria uma relação (social e econômica mais duradoura com o
clube de sua preferência e seu estádio).
Por fim, o terceiro ponto de debate diz respeito à falta e/ou ineficácia de uma política de
formação/incentivo de atletas e práticas de atividades esportivas. Da análise do PLOA 2014,
classificamos as ações do poder público voltadas para o fomento ao esporte e auxílio a atletas.
A “Concessão de Bolsa” pelo Governo Federal à atletas cadastrados no Ministério do
Esporte varia de irrisórios R$ 370,00 reais a R$ 3,1 mil de acordo com a categoria do atleta.
A “Preparação de atletas” refere‐se à detecção e treinamento de atletas de alto
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rendimento que, em tese estariam representando o Brasil em outro megaevento esportivo
sediado na cidade do Rio de Janeiro: as olimpíadas de 2016.
O tópico “Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos” refere‐se ao atendimento a
crianças, adolescentes e jovens escolares, com a oferta de múltiplas vivências esportivas e outras
ações para desenvolvimento integral.
E, por fim, o item “Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte” tem como objetivo
ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado.
Conforme podemos visualizar, essas ações concretizam o incentivo e acesso da população
em geral à prática esportiva além de garantir auxílio financeiro sob a forma de bolsas aos atletas
profissionais para que esses possam, em tese, dedicar‐se unicamente ao esporte.
No entanto, do orçamento 2014 do Ministério do Esporte, calculado em 1,6 bilhão de
reais, apenas R$ 484 milhões são destinados para essas quatro linhas de investimento que seriam
capazes de promover efetivamente a cultura do esporte entre a população brasileira, sobretudo
entre os jovens.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os principais argumentos dos governos para justificar os investimentos bilionários
em megaeventos esportivos, o principal, sem dúvida é que depois do tempo de realização do
evento as “benfeitorias” permanecem no país/cidade‐sede para utilização da população. No caso
brasileiro, observamos até a conclusão desse artigo (maio de 2014 – restando 20 dias para o
início do mundial) é que esse discurso não se concretizou.
Nem mesmo os estádios – que eram itens obrigatórios para a realização do torneio –
foram entregues no prazo devido. As obras “acessórias” que deveriam acompanhar os
investimentos em estádios e que, de forma mais direta, beneficiaria a população das cidades‐
sede e centros de treinamento, em sua maioria, não foram concluídas.
Os investimentos na reforma e construção dos estádios onde serão realizadas as partidas,
além que concorrer com os investimentos em serviços públicos essenciais, encareceram os
preços dos ingressos, contribuindo para a elitização da paixão nacional e consequente
segregação das classes populares.
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RESUMO
É imprescindível conhecer os agentes sociais que
produzem o espaço urbano, os que o levam a um
constante processo de reorganização espacial:
incorporação de áreas, renovação urbana e etc.O
problema dessa pesquisa pretende buscar o
entendimento de como esses atores produtores do
espaço urbano na atualidade vem transformando a área
objeto de estudo de forma a provocar uma intensa
corrida imobiliária, sem, contudo, levar em consideração
os problemas sócio‐espaciais e ambientais, desta forma

causando sérios conflitos, no que se refere ao uso e
ocupação do solo na determinada área.
Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo
analisar o processo de produção e reprodução do
espaço urbano do município de Natal através de um
estudo do bairro da Redinha no período de 2000 a 2012,
tendo em vista que nesse tempo realizaram‐se algumas
ações importantes do ponto de vista urbanístico, e sócio
espacial.

PALAVRAS‐CHAVE: Produção, espaço urbano, Redinha.

Production and Reproduction of the Urban Space City of Natal, RN: An analysis of the
Neighborhood Redinha.
ABSTRACT

It is essential to know the social agents that produce
urban space, those that lead to a constant process of
spatial reorganization: incorporation of areas, urban
renewal, etc., the problem of this research intends to
seek understanding how these actors producers of
urban space today has processed the command area
object of study in order to provoke an intense race
estate, without, however, take into account the spatial
and socio causing serious environmental conflicts, as
refers to the use and occupation of land in a given area

In this regard This study aims to analyze the process of
production and reproduction of the urban area of the
municipality of
Natal through a study of the
neighborhood Redinha, which is located in the northern
part of Natal‐RN and is bordered to the north by the
Extremoz city. For that we turned to literature through a
dialogue with theoretical various fields of knowledge,
documentary research in some public agencies in the
city of Natal and qualitative questionnaires with the
community that resides in the object of study.

KEY‐WORDS: Production, Space, Urban, Redinha.
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A PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO MUNICÍPIO DE NATAL, RN:
UMA ANÁLISE DO BAIRRO DA REDINHA.
1 INTRODUÇÃO
A urbanização que vem ocorrendo no mundo, nas últimas décadas, associada
ao desenvolvimento do capitalismo, tem‐se caracterizado pelo rápido crescimento dos
grandes centros e pelo surgimento de problemas socioespaciais dos mais diversos no
seu interior, favorecendo com isto o comprometimento da qualidade de vida. Esse
crescimento acelerado das cidades e as transformações que estas vêm passando
originam a uma nova forma de ação social, na qual o ordenamento urbano é
considerado como um exercício de controle dos espaços urbanos.
Observamos, entretanto, que o poder público como agente regulador e
minimizador desses problemas, não tem dado, muitas vezes, a devida atenção no
sentido de dotar esses centros de melhor infraestrutura, equipamentos e serviços
adequados, visando com isto a proporcionar aos seus habitantes uma melhor
qualidade de vida. Em associação, o desenvolvimento de uma política de preservação
do meio ambiente urbano não tem sido um princípio norteador das ações dos setores
público e privado, que se tem caracterizado pelo imediatismo do uso e ocupação do
solo urbano, ignorando‐se os impactos causados ao meio ambiente.
Para compreendemos melhor todo esse processo de urbanização que ocorre no
espaço geográfico sob as diversas escalas é necessário estudarmos o espaço urbano
que segundo CORREA (1991 p.34), é composto por um conjunto de usos do solo
próximos entre si. E é um complexo fragmentado em diversas áreas como, por
exemplo, o centro da cidade, as áreas industriais e as áreas residenciais.
Também é imprescindível saber quem são os agentes sociais que produzem
esse espaço urbano os que o levam a um constante processo de reorganização
espacial: incorporação de áreas, renovação urbana e etc. São eles que visam à
apropriação de uma renda a partir da terra: Proprietários dos meios de produção
(principalmente os grandes industriais), proprietários fundiários, promotores
imobiliários, o Estado e grupos sociais excluídos.
Nesse contexto, procuramos analisar as ações desses agentes no período que
compreende os anos de 2008 a 2012 tendo em vista que nesse período ocorreu uma
grande transformação espacial na localidade, sobretudo em função da construção da
Ponte Newton Navarro no ano de 2008, que estimulou principalmente a expansão
imobiliária na área de estudo.
O problema dessa pesquisa busca o entendimento de como esses atores
produtores do espaço urbano na atualidade vem transformando a área objeto de
estudo de forma a provocar uma intensa corrida imobiliária, sem, contudo, levar em
consideração os problemas sócio‐espaciais e ambientais, causando sérios conflitos no
que se refere ao uso e ocupação do solo na determinada área.
O presente trabalho propõe analisar a produção e reprodução do espaço
urbano do município de Natal através de uma análise do bairro da Redinha.
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Figura 1‐ Localização geográfica do bairro da Redinha
Fonte: SEMURB
O bairro está localizado na Zona Administrativa Norte da cidade de Natal, nas
bordas da expansão urbana da capital com o município de Extremoz, que está situado
no litoral do estado do Rio Grande do Norte, e está inserido na Mesorregião do Leste
Potiguar, pertence à Microrregião de Natal bem como a sua Região Metropolitana.
O motivo pela escolha do bairro como área de estudo dessa monografia se deu
a partir do interesse de se conhecer como ocorre à dinâmica urbana em um dos
bairros mais tradicionais da cidade de Natal‐RN, no período dos anos 2000 a 2012,
tendo em vista que nesse tempo foram realizadas na localidade algumas ações
importantes ações, principalmente estatais, como por exemplo, a construção da Ponte
Newton Navarro. Para tanto se recorreu à pesquisa bibliográfica, através de uma
interlocução com teóricos de diversas áreas de conhecimento, pesquisa documental
em alguns órgãos públicos do Município de Natal e utilização de entrevista do tipo
semi estruturadas com alguns dos moradores mais antigos do bairro que residem na
área objeto de estudo.
Outros objetivos de caráter mais específicos a serem buscados são: analisar o
processo de reprodução urbana da cidade de Natal, evidenciando a ação dos agentes
produtores do espaço urbano e suas consequências; mostrar os fatores sócio espaciais
e econômicos que tem contribuído para essa expansão urbana, e apontar possíveis
soluções que possam vir a amenizar os atuais problemas sócio espaciais e ambientais
que os moradores locais enfrentam em seu cotidiano.
Nesse sentido, a questão central que se coloca nesse contexto é quais as
consequências sócias espaciais e ambientais estão sendo acarretadas nesta área,
quando da ação desenfreada da especulação imobiliária ali verificada na atualidade? E
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a hipótese se dá através da forma como vem se processando a reprodução do espaço
da cidade de Natal para além da área de seu município, principalmente no que tange a
seu litoral norte, vem causando sérios problemas socioespaciais e ambientais para o
município de Natal.
2 BASES CONCEITUAIS PARA À COMPREENSÃO DO ESPAÇO URBANO
O espaço urbano do ponto de vista do estudo da cidade é visto como um
espaço fragmentado e interligado e é um modelo das condições sociais das pessoas
que nele estão inseridos. Conforme Carlos (2007, p.23), o espaço urbano aparece
como movimento historicamente determinado num processo social. O modo de
produção do espaço contém um modo de apropriação, que hoje está associado à
propriedade privada da terra.
Nas grandes metrópoles ele apresenta‐se como um espaço fragmentado
caracterizado pela união de diferentes paisagens e usos da terra. Segundo Correa
(2005, p.34) estas paisagens e a utilização da terra compõem um mosaico urbano
estabelecido da seguinte forma, em primeiro lugar há um núcleo central, em segundo
lugar tem a periferia desse núcleo central, em terceiro lugar existem as áreas
industriais, em quarto lugar, há os subcentros terciários, e por último, as áreas
residenciais que são heterogêneas quanto à forma como, por exemplo, os
condomínios exclusivos e as favelas, as áreas que são destinadas ao lazer como
também os terrenos que são especulados pelos agentes imobiliários.
Todo esse processo de fragmentação é consequência da atuação dos variados
agentes que produzem e reproduzem o espaço urbano que são os proprietários
fundiários, os agentes imobiliários o Estado e os grupos sociais excluídos. Todos esses
atores que produzem e reproduzem o espaço urbano serão tratados mais
detalhadamente na seção seguinte dessa pesquisa.
2.2 OS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO
A produção do espaço urbano é consequência do jogo de interesses entre os
seus agentes e também é resultado das relações simbólicas e contraditórias do modo
de produção capitalista em suas várias facetas. Segundo CORREA (1991), existem
vários agentes sociais que atuam na produção desse espaço de constantes lutas e
contradições. Os agentes são os seguintes: os proprietários fundiários e dos meios de
produção, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. Tratar‐
se‐á, nos parágrafos seguintes das principais características deles, demonstrando o
papel de cada um na produção do espaço urbano.
Os proprietários fundiários e os promotores imobiliários, segundo SANTOS
(1997) especulam e vão modelando o espaço constantemente conforme a demanda
populacional de alta e média renda que são os que podem pagar para utilizarem o
espaço urbano, como também os grupos sociais excluídos ao produzirem favelas,
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invadindo terrenos públicos ou privados, tornam‐se modeladores, produzindo seu
próprio espaço.
Os proprietários fundiários também atuam no sentido de obterem a maior
renda fundiária de suas propriedades, interessando‐se em que estas tenham o uso
mais remunerador possível, especialmente no uso comercial ou residencial de status.
Desta forma:
[...] Eles estão interessados no valor de troca da terra e não no seu valor de uso.
Alguns dos proprietários fundiários, os mais poderosos, poderão até mesmo ter
suas terras valorizadas através do investimento público em infraestrutura,
especialmente viária. Os proprietários fundiários e os promotores imobiliários tem
interesses opostos, ou seja, os proprietários fundiários precisam de grandes
terrenos de baixo custo, portanto, não se interessando na especulação
fundiária.[...]( CARLOS,2006, P.87)

Já os promotores imobiliários que formam um conjunto de agentes que
realizam, parcialmente ou totalmente, as seguintes operações: incorporação;
financiamento; estudo técnico; construção ou produção física do imóvel; e
comercialização ou transformação do capital‐mercadoria em capital‐dinheiro, agora
acrescido de lucro que tem como objetivos: produzir habitações com inovações com
valor de uso superior às antigas, obtendo‐se, portanto, um preço de venda cada vez
maior.
Segundo CORREA (1991, p.49) seus investimentos estão voltados
especialmente para a construção de casas para atender as classes mais favorecidas,
desta maneira criam um espaço segregado que, por exemplo, pode ser visto com a
implantação dos vários condomínios residenciais tanto verticais quanto horizontais
que estão sendo cada vez mais requisitados pelas pessoas que possuem um alto poder
aquisitivo.
Em relação ao Estado, CARLOS (2006, p.22) afirma que cabe a dominação
política, e desse modo o poder político se reproduz, interferindo, constantemente, na
reprodução do espaço, é através dele que se normatiza o uso do espaço, que se
produzem planos diretores, que se direciona e hierarquiza o investimento na cidade.
No entanto essa ação tem sido controversa no sentido que:
[...] o Estado Capitalista tende a favorecer os setores economicamente mais
fortes, ou, no caso, os grupos sociais de maior renda. Pela pressão provocada
pelos agentes capitalistas, procura sempre investir o mínimo nos meios de
consumo coletivo, pois estes investimentos imobilizariam capitais que poderiam
estar no circuito produtivo, se realizando de forma mais rápida. (Souza, 2005,
p.45)

Entendemos dessa maneira que o Estado atua da seguinte maneira: em
primeiro lugar ele produz à infraestrutura necessária a nova atividade produtiva, e
deste modo que se abrem as avenidas cortando os bairros antigos, ampliando‐se a
malha viária que asseguram o fluxo contínuo no espaço. Em segundo lugar o estado
tem a seu cargo, a orientação e definição que planificam o espaço e dentro dele que o
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poder ganha visibilidade através das intervenções estatais.
[...] Nesse sentido, através do Estado, o espaço é um elemento de dominação em
contradição ao espaço da apropriação revelado, claramente, nas lutas que se
realizam no espaço questionando as contradições geradas no processo (como por
exemplo, a necessidade de uma revolução urbana em detrimento de outra
melhoria na cidade, como escola e saúde). [...] (CARLOS, 2006, p.93).

Já o papel dos grupos excluídos, que é composto pelas pessoas que não tem
renda para pagar o aluguel e nem para comprar um imóvel. Esses grupos conforme
CORREA (2005, p.99) modelam o espaço constantemente, principalmente com a
construção de moradias em áreas inapropriadas como cortiços, conjuntos
habitacionais fornecidos pelo governo e principalmente as favelas ou comunidades
carentes como são denominadas por outros estudiosos.
Segundo CARLOS (2007, P.77) o surgimento das favelas está relacionado à
segregação espacial decorrente do desenvolvimento desigual das relações capitalistas
cuja natureza está no modo de exploração do trabalho pelo capital, fundado na
apropriação pelo ter, ou seja, pela condição de proprietários de bens.
Nesse contexto, a formação das favelas é resultado da ação desses grupos que
são segregados dos grandes centros comerciais e são deslocados para as áreas
periféricas. Esses grupos ocupam terrenos públicos e privados que são inadequados
para a valorização fundiária e a promoção imobiliária “[...] a ação desses grupos
representa de um lado a estratégia de sobrevivência e de outro de resistência a um
sistema social que exclui grande parte de sua população [...]” (CORREA, 1991, p.163).
2.3 A ATUAÇÃO DOS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO URBANO NA REDINHA
Considerando que o espaço urbano, segundo Correa (2005, p.45) é produzido
pela sociedade e é um instrumento político e um campo de ações onde existe o
processo de reprodução da força de trabalho através do consumo. Podemos entender
como esse espaço se torna fruto de constantes transformações, e essas
transformações são guiadas por interesses de vários grupos sociais que atuam no
modo de construção e reconstrução do espaço.
Esses grupos atuam tanto de forma conjunta como unitária e por sua vez são
responsáveis por ocupar e reordenar determinados espaços das cidades atribuindo
infraestrutura urbana suficiente para suas ações. Contribuindo com isso para a
valorização do espaço.
Diante disso, conforme discutido anteriormente a atuação dos diversos agentes
produtores do espaço urbano ocorre de maneira diferenciada na cidade de Natal. É
notório que essas ações ocorrem praticamente por toda a cidade não só nas áreas
onde a atividade turística é mais acentuada.
De acordo com GOMES (2002, p.34), o investimento nessas áreas foi
impulsionado a partir dos anos de 1970, quando o desenvolvimento das atividades
voltadas para o setor terciário foi se expandindo isso fez com que outros espaços da
cidade fossem ocupados, desta forma a lógica da reprodução do espaço urbano se
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mantém, uma vez que, na medida em que há uma reprodução do capital, o espaço
urbano por sua vez, também é reproduzido.
Diante desse contexto, esse estudo procura analisar a dinâmica espacial do
bairro da Redinha, pois este bairro agrega em seu espaço uma série de atividades
como serviços, e uma estrutura viária que favorece a ação dos agentes produtores do
espaço, dentre esses podemos destacar: o estado, os promotores imobiliários e os
grupos sociais excluídos.
Com base na visita in loco no bairro da Redinha, pudemos observar que as
ações realizadas por esses agentes sociais têm se mostrado das seguintes maneiras.
Em primeiro lugar, podemos encontrar uma ação mais efetiva dos promotores
imobiliários e do Estado na área mais litorânea, em razão deste local possuir atrativos
turísticos e enquanto que nas outras áreas do bairro temos uma ação mais intensa dos
agentes sociais excluídos, portanto, nota‐se a presença da segregação socioespacial.

Figura 3 – Ação dos agentes imobiliários e dos excluídos no bairro.
Para compreendermos a atuação do Estado no bairro da Redinha voltemos a
análise de CORREA (1991, P.24) que argumenta que o Estado age diretamente como
grande consumidor do espaço e das localizações, proprietários fundiários e promotor
imobiliário, desta forma na medida em que esse agente estabelece algum imóvel ou
cria uma infraestrutura urbana em determinada área, ele torna‐se o responsável em
organizar diretamente o uso do solo urbano.
Desse modo a atuação do estado se concretiza na implantação de serviços
públicos (pavimentação, saneamento básico, escolas, iluminação, postos de saúde e
outros destinados a todos os setores da sociedade), porém segundo HARVEY (1980,
p.34), o consumo desses serviços não ocorre de forma homogênea no espaço,
notamos que na maioria das vezes apenas uma parcela da sociedade com níveis de
renda maior é atendida o que aumenta cada vez mais a desigualdade entre as classes
sociais.
Nesse sentido, a atuação do Estado como produtor do espaço no bairro da
Redinha compreende a função de consumidor do espaço e das localizações. Diante
disso, consideramos que essa ação, segundo dados da Prefeitura do Natal (2009)
iniciou‐se primeiramente com a urbanização da orla da Praia da Redinha por volta do
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ano de 2000 e logo em seguida com a construção da ponte Newton Navarro por volta
dos anos de 2004 a 2007.
Segundo MARIZ (2002) bem antes da inauguração da Ponte Newton Navarro
(ver figura 2) o Estado já vinha atuando com a urbanização da Redinha. O projeto
executado no ano de 2008, no governo da então governadora Wilma de Faria (janeiro
de 2003 a março de 2010) em parceria com a prefeitura de Natal do então prefeito
Carlos Eduardo Alves (janeiro de 2002 a dezembro de 2007), contou com a construção
de um novo terminal de linhas urbanas e turísticas para ônibus; reforma do mercado,
galpão para os pescadores, guarda corpo no guia corrente, esgotamento sanitário de
quiosques, vide a figura 19, além de muro de arrimo para contenção das águas do mar.
Mas foi com a construção da ponte que a mobilidade que melhorou substancialmente
a acessibilidade ao bairro, contribuindo assim para a intensificação no comércio e o
fluxo de pessoas que frequentam a praia.

Figura 2‐ Ponte Newton Navarro
Outra ação marcante do Estado na Redinha foi à urbanização da Comunidade
da África. Segundo dados da Central Única das Favelas CUFA (2012), com o projeto
executado no ano de 2008, na administração do prefeito Carlos Eduardo Alves, foram
concluídas algumas obras de esgoto, água pluvial, construção de uma caixa De água,
duas estações de tratamento e pavimentação de algumas ruas e becos.
Segundo alguns moradores, essa obra foi importante para sanar alguns
problemas que eles enfrentavam. O Sr. Claudio Teixeira, um dos moradores da
comunidade, nos falou assim: "Quando chovia aqui, a rua virava uma lagoa de lama,
tem época que dá até piabinha. ” Outro entrevistado, o comerciante Gaspar Filho,
desabafou “ Aqui era complicado, quando chovia atolava na lama. Quando tá seco
atolava na areia. A pavimentação nos deu mais tranquilidade. ”
Percebemos pelo relato do morador que a ação do Estado foi importante para
sanar alguns problemas enfrentados por ele outrora, como a falta de infraestrutura
que o prejudicava especialmente no que se refere a mobilidade urbana.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise feita acerca da produção e reprodução do espaço urbano
ocasionada pela ação dos agentes produtores do espaço no bairro da Redinha, no
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período de 2000 a 2012, podemos inferir e identificar quais os principais grupos
responsáveis por essa produção e reprodução do espaço urbano na área de estudo e
também identificamos quais os problemas socioespaciais inerentes a todo esse
processo. A partir disso chegamos a algumas considerações.
Em primeiro lugar, a investigação realizada nesse trabalho da cidade de Natal, e
mais especificamente o bairro da Redinha, nos proporcionou a compreensão da
dinâmica espacial que com o passar dos anos tem se consolidado cada vez mais,
sobretudo, em função da atuação dos diversos agentes produtores do espaço, que tem
transformado de uma forma acelerada nos últimos quatro anos, período pós a
inauguração da Ponte Newton Navarro, a infraestrutura urbana e os investimentos dos
setores públicos e privados do bairro em estudo. Nesse contexto, o entendimento do
papel que esses agentes representam para a (re) produção urbana da cidade
evidencia‐se de forma fundamental para o entendimento de todo esse processo.
Ainda dentro dessa análise, argumentamos que o processo de produção do
espaço no bairro da Redinha ganhou notoriedade por volta dos anos de 2000 a 2012
através da urbanização e da construção da Ponte Newton Navarro. Essas ações do
Estado acabaram por atrair diversos serviços na área. Desse modo, constatamos que a
ação do poder público reforça o interesse do grande capital e tem contribuído para a
melhoria de infraestrutura especialmente na área mais valorizada do bairro que se
localiza próximo a orla marítima da praia da Redinha.
Nesse mesmo contexto, em decorrência da elevação dos preços dos imóveis,
ocorre o processo de segregação socioespacial no qual apenas a população com maior
poder aquisitivo que vive no bairro terá acesso aos serviços e a infraestrutura
oferecida, já a população de menor poder aquisitivo é deslocada para as áreas mais
periféricas que não apresentam uma boa infraestrutura e um acesso aos mesmos
serviços oferecidos.
Essas áreas periféricas estão concentradas nas proximidades de dunas móveis,
mais especificamente na Favela da África, local cujo o comércio é constituído pelo
ramo informal: bares, mercearias, vendedores ambulantes entre outros.
É importante ressaltar que os problemas socioambientais apresentados neste
trabalho necessitam de maior atenção pelo poder público, através de estudos técnicos
detalhados, a serem realizados por órgãos competentes para que sejam solucionados
ou mitigados. Os impactos negativos da urbanização do bairro da Redinha sobre os
recursos naturais, a segurança e a qualidade de vida da população deveriam ser
priorizados ao invés de serem ignorados.
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RESUMO
Este artigo se desenvolveu a partir de um trabalho de
campo no município de Tailândia (Pará) sobre a
produção de óleo de palma de dendê no meio rural
paraense. O cultivo dessa palmeira, especialmente após
o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel
(2004) e o Programa de Produção Sustentável de Palma
de Óleo no Brasil (2010), tem trazido mudanças
significativas para a região, principalmente em relação
ao modo de vida camponês e sua relação com a terra.
Observa-se que as políticas públicas implantadas na

região, apesar de seu discurso desenvolvimentista e
moderno, ainda seguem um padrão bastante conhecido
de conceber o espaço amazônico como fonte de
matérias-primas e que necessita integrar-se a economia
nacional brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Dendeicultura, agricultura familiar, agroindústria, políticas públicas.

PRODUCTION OF PALM OIL AND CHANGES IN RURAL PARAENSE
ABSTRACT
This article was developed from a field study in
the municipality of Tailândia (Pará) on the production of
palm oil palm in rural Pará. The cultivation of this palm,
especially after the National Program for Production and
Use of Biodiesel (2004) and the Program for Sustainable
Production of Palm Oil in Brazil (2010), have brought
significant changes to the region, especially in relation to

the peasant way of life and their relationship with the
land. It is observed that the public policies implemented
in the region, despite its modern development discourse
and still follow a pattern well known to design the
Amazon area as a source of raw materials and you need
to integrate the Brazilian national economy.

KEY-WORDS: Palm culture, family farming, agribusiness, public policies.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

A PRODUÇÃO DE ÓLEO DE PALMA E AS TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO RURAL PARAENSE
INTRODUÇÃO: CONHECENDO O CAMPO DE PESQUISA
O município de Tailândia pertence à Mesorregião Nordeste Paraense e à Microrregião
homogênea de Tomé-Açu. Possui uma área de 4.780,37 Km². Sua população é de 79.282
habitantes1. Limita-se ao Norte, a Leste, ao Sul e a Oeste, respectivamente, com os municípios de
Acará, Tomé-Açu, Ipixuna do Pará e Moju. Esta localizada a 260 quilômetros de Belém, capital do
Estado.
Na década de 70, a construção da PA-150 foi um dos principais motivos que contribuíram
para os conflitos de terra entre fazendeiros, grileiros e posseiros (trabalhadores rurais e
pequenos proprietários que se estabeleceram na terra e acompanhavam a abertura da estrada).
Com o aumento da violência, o então governador do Estado, Alacid Nunes, determinou ao
Iterpa (Instituto de Terras do Pará) a intervenção na região. No dia 03 de junho de 1978, com a
chegada dos primeiros técnicos, a localidade sofreu intervenção da PM, sob o comando do
Tenente Pinheiro, dando início ao cadastramento dos colonos, administração do projeto de
colonização, demarcação de terras devolutas e distribuição de lotes entre os quilômetros 51 e
183 da PA-150, numa área de 158.400 hectares.
A cidade de Tailândia que, até então, fazia parte do município do Acará, teve sua
emancipação político-administrativa em 10 de maio de 1988, através da lei estadual de nº
5.452/88, sancionada pelo governador Hélio Gueiros.
Segundo dados do Governo Estadual (2007), o assédio dos agricultores, pecuaristas,
madeireiros e carvoeiros sobre a floresta primitiva, através da remoção da cobertura vegetal
para a implantação de lavouras, pastagens, comércio de madeira e carvão, vem ocasionando um
acelerado surgimento de florestas secundárias.
Tal fato relatado pelo Governo do Estado, explica a extensa área de vegetação secundária
encontrada no município que foi de 98.394, 727 hectares. Outro fato observado foi que a maior
parte de área desmatada encontra-se próximo as estradas e rodovias, o que, possivelmente, está
relacionado à facilidade de acesso a estes ambientes, principalmente na rodovia estadual PA-150.
A base econômica de Tailândia está alicerçada no extrativismo madeireiro e na produção
agropecuária com destaque para as culturas do dendê, mandioca, caju, grãos e pecuária de corte
e leite. Por outro lado, a instalação de agroindústrias de despolpamento de frutas,
beneficiamento de castanha de caju e farinha de mandioca, aliado a existência de um laticínio
municipal tem papel fundamental na verticalização da produção. No entanto, o extrativismo
madeireiro e derivado ainda é bastante expressivo.
Com a emancipação, as principais fontes de arrecadação do município foram impostos
sobre Venda a Varejo de Combustíveis (IVVC), taxas de alvarás de funcionamento e IPTU,
deixando de arrecadar quotas do ICMS pela deficiência de fiscalização, inclusive de controle de
saída de produtos, como a madeira e o gado, ou seja, o início de sua emancipação
economicamente não foi muito fácil.

1

Estimativa do IBGE para 2010.
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O setor primário foi o segmento que mais absorveu mão de obra. A pecuária e o
extrativismo madeireiro se implantaram muito antes da colonização, através de projetos
financiados pela lei de incentivos fiscais.
O rápido desenvolvimento migratório, incentivado pelos proprietários de grandes áreas
de terras e serrarias, que traziam mão de obra de outras localidades e Estados em grande leva,
ajudou a dinamizar a economia baseada na pecuária e extração de madeira.
Segundo dados da Secretaria de Estado de Planejamento do Pará (SEPLAN), somente em
1989, a agricultura ocupava mais de 3.000 postos de serviços, para 500 empregadores e 30
autônomos, ganhando a perder de vista a pecuária, com 220 trabalhadores para 50
estabelecimentos. A outra parcela da economia estava distribuída no comércio varejista, serviços
públicos e em atividades de profissionais liberais.
Assim, é notório compreender a estratificação da sociedade tailandense, onde a maior
renda era concentrada nas mãos de proprietários de grandes áreas e empresários do setor
madeireiro; a média renda, entre pequenos proprietários, profissionais liberais, comerciantes e
funcionários públicos; e a menor renda, distribuída aos trabalhadores de serrarias, carvoarias e
trabalhadores rurais.
Outro destaque importante para a economia da região é a implantação do Grupo
AGROPALMA (produção de dendê) e a agroindústria.
Embora contribuindo com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 266.236,00 (IBGE/2007),
até 2008 era a madeira que dominava a economia municipal. A ilegalidade do extrativismo
madeireiro, entretanto, era constante, através da utilização de falsa documentação e sonegação
fiscal, contribuindo para a degradação da floresta Amazônica e do meio ambiente.
Em março de 2008, o Governo Federal determinou a intervenção na região através da
Operação “Arco de Fogo”, que autuou, multou, confiscou madeiras ilegalmente retiradas e
destruiu carvoarias. Essa ação, sem planejamento para transformação do modelo econômico da
região, respeitando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,700 da população
(considerado médio), acabou por provocar desemprego em massa.
Em junho de 2009, num esforço de reverter às consequências de tal operação, os
governos Federal e Estadual, em conjunto com o governo municipal, realizaram o mutirão “Arco
Verde” com o objeto de regularizar a situação fundiária, abrir crédito rural e desenvolver uma
consciência em defesa do meio ambiente.
Atualmente, o principal desafio do município e dos governos estadual e federal está na
legalização fundiária e no incentivo a diversos projetos que venham a reverter a situação
econômica, gerando desenvolvimento, emprego e renda, através de ações economicamente
viáveis e sustentáveis do ponto de vista da preservação do meio ambiente, constituindo assim
um novo modelo econômico para a região.
A GÊNESE DA PRODUÇÃO DE PALMA EM TAILÂNDIA
O Grupo Agropalma constitui-se de duas empresas de capital 100% nacional, a Agropalma
S/A e Companhia Refinadora da Amazônia (CRA). É uma indústria de extração de óleo bruto e
situa-se numa área rural localizada nos municípios de Tailândia, Moju e Acará. O acesso é feito
pela rodovia PA-150. Na região, utiliza-se via fluvial para transporte do óleo bruto até a refinaria,
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localizada no bairro do Tapanã (Belém). O óleo de palma bruto chega de balsa por via fluvial e é
facilmente descarregado para os tanques da refinaria, localizada à beira do rio Pará.
Desde 1982, o Grupo Agropalma desenvolve a dendeicultura na microrregião de ToméAçu (municípios de Moju, Acará e Tailândia), quando constituiu a primeira empresa denominada
Companhia Real Agroindustrial S.A (CRAI) para desenvolver um projeto de cultivo de palma e
extração de óleo de palma e óleo de palmiste em uma área de cinco mil hectares no município de
Tailândia (NAHUM e MALCHER, 2012: 7).
A configuração territorial da Agropalma compreende “107 mil hectares de terras; 39 mil
hectares de palmeiras já plantadas” (MARCOVITCH, 2011: 109); 1.600 km de estradas próprias;
05 indústrias de extração de óleo bruto; 01 terminal de exportação; 01 indústria de refino de óleo
de palma e óleo de palmiste; 01 indústria de produção e acondicionamento de gorduras vegetais,
creme vegetal e margarina; 04 laboratórios de controle da qualidade; geração própria de energia
elétrica para o processo industrial; 04 estações para tratamento de água. Segundo Nahum e
Malcher,
esse grupo constitui-se no precursor e principal vetor do
agronegócio do dendê na microrregião de Tomé-Açu, por meio do
qual a configuração territorial do lugar e a dinâmica social do
espaço agrário reorganizam-se à medida que a Agropalma usa o
território como recurso para manutenção, expansão e diversificação
da dendeicultura (NAHUM e MALCHER, 2012: 9).

Para Cruz (2006: 60) “a implantação do cultivo de dendê na Amazônia em escala
agroindustrial está associado direta e indiretamente ao papel desempenhado pelo Estado que via
nessa cultura uma opção de desenvolvimento econômico e social para a Região Amazônica”.
Com a implantação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB),
lançado em dezembro de 2004, a Agropalma deixa de monopolizar o agronegócio do dendê na
microrregião de Tomé-Açu, destinando seus produtos à indústria de alimentos. A partir deste
programa, outros grupos apostam na cultura do dendê para o agrocombustível; sendo que a
cultura do dendê é também promovida por empresas como BIOVALE, Petrobrás biocombustível,
a portuguesa GALP Energia, a multinacional ADM (Archer Daniels Midland Company) dentre
outras que passam a se estabelecer na região (NAHUM e MALCHER, 2012: 11).
Conforme o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o Programa de Produção
Sustentável de Palma de Óleo no Brasil (2010), objetiva regularizar a expansão da produção de
óleo e oferecer instrumentos que garantam uma produção em bases ambientais e sociais
sustentáveis (CASTRO; LIMA e SILVA, 2010). Apresenta como diretrizes a preservação da floresta
e da vegetação nativa; expansão da produção integrada com agricultura familiar; e eleição, como
territórios prioritários, de áreas degradadas na Amazônia Legal e a reconversão de áreas
utilizadas para cana-de-açúcar (NAHUM e MALCHER, 2012: 16).
Para Bertone (2011), este programa evidencia a dimensão territorial do desenvolvimento
rural impulsionado pelo cultivo do dendê, já que promove a inclusão social de agricultores
familiares, geração de emprego e renda, plantio e parceria, ordenamento territorial,
produtividade e competitividade, sustentabilidade e biodiversidade e investimento aliado ao
desenvolvimento.
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Conforme Fabrini (2010), as organizações representantes de classe, os movimentos
sociais, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), Federação dos
Agricultores/as Familiares do Brasil (FETAFRI), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Via
Campesina, Central Única dos Trabalhadores, cada qual com suas explicações e justificativas,
posicionam-se a favor da dendeicultura.
O CULTIVO DE DÊNDE E AGRICULTURA FAMILIAR EM TAILÂNDIA
O cultivo de dênde na microrregião de Tomé-Açu, onde está localizado o município de
Tailândia, encontra o modo de vida camponês (SHANIN, 2008), formado por ribeirinhos,
quilombolas, agricultores familiares e trabalhadores rurais, que usam a terra como centro
estruturante das comunidades, principal meio de produção e força produtiva. De acordo com
Nahum e Malcher,
em torno deste núcleo organiza-se a divisão social, sexual e etária
do trabalho; aprimoram-se habilidades, instrumentos técnicos e
força motriz; reproduzem um leque de atividades que tem em
comum a unidade familiar de produção, cuja mão-de-obra
predominante é familiar e de agregados, sem emprego de máquinas
agrícolas e baixo uso de instrumentos e técnicas modernas, baixa
produtividade e precária integração com mercado (NAHUM e
MALCHER, 2012: 23).

Trata-se portanto, como muito bem nos expõe Sabourin,
de um modo de vida que mantém relação íntima com recursos
naturais vivos, mas limitados à intensificação do trabalho e à
valorização da ajuda mútua; um distanciamento institucionalizado
das regras de mercado capitalista associado à capacidade de
autonomia com relação ao mundo capitalista (SABOURIN, 2009: 32).

Na região o modo de vida envolve um conjunto de técnicas e intrumentos de uso
individual e coletivo criados no decorrer de gerações, além do conhecimento empírico,
transmitido oralmente, que permitiu aos camponeses desenvolver habilidades de pesca, cultivo,
extração, armazenamento e conservação de alimentos, construir habitações, casas de farinha,
olarias, pontes, portos e trapiches (adaptados aos meios geográficos de várzea e terra firme),
canoas, barcos e embarcações de diversos tamanhos para transportar pessoas, bens e serviços
(NAHUM e MALCHER, 2012: 24).
Historicamente, o modo de vida camponês foi esquecido pelas políticas públicas para o
meio rural (NAHUM e MALCHER, 2012). Conforme Wanderley (2009), esse modelo se desenvolve
em meio a um “patamar mínimo e outras formas de precariedade, que ameaçam a autonomia da
unidade familiar”, já que tais políticas, especialmente a partir da década de 1960, consideradas
como de modernização do campo, somente criaram condições institucionais e técnicas para
organizar o território para os complexos agroindustriais (GONÇALVES NETO, 1997). Para
Wanderley,
além de desperdiçar terras, o modelo da modernização brasileira
desperdiça os próprios agricultores. As marcas do comando da terra
estão igualmente, na origem da exclusão de grande parte dos
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agricultores, do acesso às condições que assegurem o pleno
exercício de sua atividade profissional. Em consequência, a
agricultura familiar se constitui como um setor bloqueado,
impossibilitado de desenvolver suas potencialidades enquanto
forma social específica da produção (WANDERLEY, 2009: 60).

Conforme Nahum e Malcher (2012), para os empreendedores do dendê o mais
importante e lucrativo é conseguir com que pequenas unidades familiares rurais, associem-se à
cadeia produtiva do dendê. Por esta associação lhes é possível usar a terra, sem comprá-la ou
arrendá-la, utilizar a força de trabalho e as diversas relações sociais de produção sem se
comprometer juridicamente com nenhuma delas; em fim, lhes permitem usar a terra/território
do produtor familiar como recurso para o agronegócio. Por exemplo: 185 famílias da região de
Tailândia, possuem contrato de venda de cachos de palma de óleo com a Agropalma. Apesar de a
produção familiar representar apenas 5% da produção total do negócio, esse público, segundo a
engenheira agrônoma Cintia da Mata, é extremamente relevante para a empresa. Nessa relação,
o agricultor recebe as mudas para plantio e tem assistência técnica. Por outro lado compra o
adubo da empresa. A produção é comercializada a um preço indexado de acordo com o valor do
óleo de palma no mercado internacional que, segundo engenheiro agrônomo Sebastião Sinimbú,
gerente técnico da empresa Agropalma, está entre 10 e 15%.
Sendo assim, a monopolização do território pela dendeicultura transforma, nos termos de
Wanderley (2009), o camponês um trabalhador do capital posto que, mesmo sendo proprietário,
a renda da terra lhe escapa. Segundo a autora,
o camponês, sob o capitalismo, torna-se um agente que permite a
apropriação por terceiros, da totalidade da mais valia por ele
produzida, a qual é liberada, incorporada ao processo de
acumulação global de acumulação e canalizada para os setores
dinâmicos da economia. A exploração camponesa, constitui,
portanto, a base de uma das formas de dominação do capital na
agricultura (WANDERLEY, 2009: 101-109).

Ao se associar a cadeia produtiva do dendê e participar da produção como mão-de-obra
familiar, o camponês, apesar de não ser destituindo do principal meio de produção – a terra –,
passa a produzir sob os desígnios do agronegócio, ameaçando a produção de subsistência e sua
autonomia enquanto camponês (NAHUM e MALCHER, 2012). Portanto, por mais que reproduza a
sua unidade familiar (OLIVEIRA, 2004), o camponês torna-se subjugado, já que ele só
compreende o projeto quando é sujeito da ação, quando tal projeto se relaciona com seu sentido
de vida, o que não acontece, na medida em que o produtor familiar não participou da concepção
do Programa de Produção Sustentável de Palma de Óleo, não foi sujeito da ação, não tem
entendimento da ação, também não pode ter autonomia para impor o preço, para decidir sobre
a matéria-prima que vai usar, sobre a forma de produzir (BERNARDES, 2011).
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Hoje em dia o espaço agrário da microrregião de Tome-Açú é marcado pela
dendeicultura. A intensa velocidade e amplitude do movimento de expansão desse cultivo no
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Pará são ritmadas pelas políticas públicas para a agricultura de energia, tais como o Programa
Nacional de Produção e Uso de Biodiesel e o Programa de Produção Sustentável de Palma de
Óleo, bem como pelas demandas do mercado consumidor.
Nesta parte da Amazônia vive-se o boom do dendê, através do qual se reproduz um
aspecto marcante da formação regional amazônica, ou seja, sua dinâmica econômica é
determinada pelo papel subalterno que ocupa na divisão territorial do trabalho; sendo
impulsionada por demandas exógenas ao lugar, que elegem um produto ou processo produtivo
para comandar a economia regional (NAHUM e MALCHER, 2012).
Segundo Nahum e Malcher (2012), o exame de alguns aspectos da dinâmica territorial
impulsionada pela cultura do dendê em Tailândia constitui uma crítica ao manto vocacional que
envolve tal cultura, exemplo do pensamento único, segundo o qual parece não haver perspectiva
de desenvolvimento rural para região, nem outra forma de integrar as familias camponesas à
moderna empresa rural. A constituição de um mercado de terra e a subordinação das pequenas
propriedades ao agronegócio do dendê são sintomas do movimento desigual e combinado do
capital no espaço rural, por meio do qual as relações de produção capitalistas combinadas com as
relações tradicionais de produção nas pequenas unidades familiares, têm transformado o
camponês em trabalhador para o capital.
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MÍDIAS E TECNOLOGIAS NA LINGUAGEM CARTOGRÁFICA NO 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE CAXIAS ‐ MA
Cícero Brito de Andrade (IC) ¹, Antônio Francisco Alves da Silva (IC) ², Francisco das Chagas Moraes dos Santos (IC) ³.
¹²³graduando 8º período do curso Licenciatura em Informática, Pólo UAB de Caxias‐MA – Instituto Federal do Maranhão‐UFMA.
(IC) Iniciação Científica

RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar o uso
das Mídias e Tecnologias na Linguagem
Cartográfica no 5º Ano do Ensino Fundamental
nas escolas públicas municipais de Caxias ‐ MA.
Buscou‐se identificar quais as concepções que
embasam a prática dos professores que atuam
na disciplina Geografia. Fez‐se uma pesquisa
bibliográfica, para buscar fundamentos
teóricos embasados em vários autores:
Adonias (2002); Andrade (1998); Moran (2008)
e Valente (1999), entre outros. Em seguida
aplicaram‐se questionários direcionados aos
professores. De acordo com a maioria dos
professores, as metodologias usadas implicam

no comprometimento da sua ação didático ‐
pedagógica. Diante dessas constatações,
observa‐se que o professor (a) pouco
modificou sua forma de ministrar os conteúdos
e não procura desenvolver novas habilidades.
Visando contribuir através de fundamentos
teóricos e práticos, propõem‐se o uso das
mídias e tecnologias de forma planejada para
facilitar o processo ensino – aprendizagem na
linguagem cartográfica.

PALAVRAS‐CHAVE: Mídias. Tecnologias. Cartografia. Ensino - Aprendizagem.

MEDIA AND TECHNOLOGY IN LANGUAGE CARTOGRAPHIC 5th YEAR IN BASIC EDUCATION IN
PUBLIC SCHOOLS MUNICIPAL CAXIAS – MA
ABSTRACT
This article aims to analyze the use of Media teachers. According to most teachers, the
and Technologies in Cartographic Language in methodologies used imply the commitment of
the 5th year of elementary school in the public its action - didactic teaching. Given these
schools of Caxias - MA. We sought to identify findings, it is observed that the teacher (a)
the concepts that underlie the practice of slightly modified the way of delivering content
teachers working in the discipline Geography. and not seek to develop new skills. To
Made a literature search to seek theoretical contribute through theoretical and practical, we
foundations grounded in several authors propose the use of media and technology in a
Adonijah (2002), Andrade (1998), Moran planned manner to facilitate the teaching (2008) and Valente (1999), among others. Then learning process in the cartographic language.
we applied questionnaires addressed to
KEY‐WORDS: Media. Technology. Cartography. Teaching ‐ Learning.
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USO DAS MÍDIAS E TECNOLOGIAS NA LINGUAGEM CARTOGRÁFICA NO 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE CAXIAS ‐ MA
INTRODUÇÃO
O ensino de Geografia exige novas linguagens, novas formas de análise e compreensão do
espaço geográfico haja vista o rápido desenvolvimento tecnológico que ocorreu, principalmente,
a partir da década de 1990, e permitindo alterações nos diferentes seguimentos sociais. Essas
alterações, engendradas, sobretudo, pelo surgimento das novas tecnologias de comunicação e
informação (TICs), especialmente, pelo uso do computador e da rede de Internet, impactaram o
mundo do trabalho e as relações sociais, o que acabou por refletir direta e indiretamente na
Educação.
A criatividade, o dinamismo, e a competência são fundamentais para a melhoria da
qualidade do ensino. O artigo surgiu a partir do problema levantado ‐ Como abordar a Linguagem
Cartográfica com o uso das mídias e tecnologias no ensino de geografia no 5º ano do Ensino
Fundamental nas escolas públicas Municipais de Caxias – MA?
O município de Caxias ‐ MA, está localizado no Meio Norte da região Nordeste, na
Messoregião Leste Maranhense, na Latitude: 4º 51’32’’ S e Longitude: 43º 21 ’22’’, W. Possui
uma área de 5.224 km². Sua população segundo o censo do IBGE de 2010 é de 155.202
habitantes sendo o quinto município mais populoso do Estado do Maranhão.
O objetivo geral deste artigo foi de analisar o Uso das Mídias e Tecnologias na Linguagem
Cartográfica no 5º Ano do Ensino Fundamental nas escolas públicas municipais de Caxias ‐ MA.
Tendo como objetivos específicos: Verificar como o professor está trabalhando a linguagem
cartográfica na disciplina de geografia; Analisar a possibilidade de uso das diversas mídias
existentes na escola; Identificar a viabilidade de uso do site do IBGE e do programa do Google
Earth, e de maquete de mapa físico na abordagem da linguagem cartográfica.
INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO:
Ao longo da história, o homem tem precisado constantemente tratar e transmitir
informação, por isso nunca parou de criar máquinas e métodos para processá‐la. A informática
nasce então da idéia de auxiliar o homem nos trabalhos rotineiros e repetitivos, geralmente
ligados á área de cálculo e gerenciamento. Atualmente é quase impossível não perceber a
influência que a informática exerce sobre as relações sociais e o mercado. O uso da informática
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nas transações bancárias, nas redes de relacionamentos, na comunicação pessoal e profissional
comprova que cada vez mais a sociedade apóia suas relações em estruturas digitais.
Cada um dos três séculos anteriores foi dominado por uma única tecnologia. O Século
XVIII foi a época dos grandes sistemas mecânicos que acompanharam a Revolução Industrial. O
Século XIX foi à era das máquinas a vapor. As principais conquistas tecnológicas do Século XX se
deram no campo da aquisição, do processamento e da distribuição de informações. Entre outros
desenvolvimentos, vimos à instalação das redes de telefonia em escala mundial, a invenção do
rádio e da televisão, o nascimento e o crescimento sem precedentes da indústria de informática
e o lançamento dos satélites de comunicação.
Para Almeida (2002, p. 20), a tecnologia seja ela antiga ou nova, está profundamente
associada aos modos pelos quais construímos o conhecimento. Atualmente, são a internet e o
computador que se destacam neste processo, ao se constituírem na sociedade contemporânea
como os principais meios de produção, difusão e acesso à informação. Na área da cartografia,
isso significa que cada vez mais os mapas passam a circular no mundo virtualmente e, assim,
começam a participar também de outros modos de ensinar e aprender geografia.
Mesmo considerando todos os avanços científicos e tecnológicos produzidos pelo homem
através dos tempos, é possível, nos dias de hoje, entender a condição de perplexidade de nossos
ancestrais, no começo dos dias, diante da complexidade do mundo a sua volta. Podemos
também intuir de que maneira surgiu no homem a necessidade de conhecer o mundo que ele
habitava.
Em 1949 a Organização das Nações Unidas já reconhecia a importância da Cartografia
através da seguinte assertiva, lavrada em Atas e Anais: CARTOGRAFIA ‐ no sentido lato da palavra
não é apenas uma das ferramentas básicas do desenvolvimento econômico, mas é a primeira
ferramenta a ser usada antes que outras ferramentas possam ser postas em trabalho. (IBGE,
1998, p. 08).
O processo cartográfico, partindo da coleta de dados, envolve estudo, análise,
composição e representação de observações, de fatos, fenômenos e dados pertinentes a diversos
campos científicos associados à superfície terrestre. Por intermédio da linguagem cartográfica é
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possível sintetizar informações, expressar conhecimentos, estudar situações, sempre envolvendo
a ideia da produção do espaço: sua organização e distribuição.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, para buscar fundamentos teóricos
embasados em vários autores: Adonias (2002); Andrade (1998); Moran (2008) e Valente (1999),
entre outros. Em relação à técnica de pesquisa, foi utilizada a observação direta e aplicação de
questionários aos professores.
Foram aplicados questionários contendo 11 (onze) questões que foram respondidas por
escrito tendo como objetivo adquirir informações sobre o objeto em estudo. Participaram desta
pesquisa 13 professores (as) que lecionam no 5º Ano do Ensino Fundamental em 08 Escolas
Municipais localizadas em bairros diferentes da cidade de Caxias – MA (Quadro 1), no intuito de
melhor diagnosticar o uso das mídias e tecnologia na alfabetização cartográfica no ensino de
geografia.
Quadro 1 ‐ Demonstrativo de escolas e professores (as) que participaram desta pesquisa
cientifica.
Nº

Escolas Pesquisadas

Professores (as)

Localização

01

UIM Coelho Neto

01

Bairro São Francisco

02

UIM Gilberto Barbosa

01

Bairro Olho D´gua

03

UIM José Castro

02

Bairro Ponte

04

UIM Lourdes Feitosa

02

Bairro Cangalheiro

05

UIM Mary Sarney Costa

03

Bairro Itapecuru

06

UIM Paulo Marinho

01

Bairro Centro

07

UIM Renato Vila Nova

02

Povoado Sossego

08

UIM Santa Terezinha

01

Povoado Monte Valeriano

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de aplicação do instrumento de coleta de dados.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao perguntar aos professores qual sua formação, de acordo com a pesquisa, 38% são
graduados em Pedagogia; 23% são Especialistas na área de Pedagogia; 15% Graduado em Letras
Língua Português e Espanhol; 8% Graduado em Filosofia; 8% Graduado em Ciências da Religião;
8% Acadêmico em Geografia.
Gráfico 1‐ Formação acadêmica do professor.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de aplicação do instrumento de coleta de dados.

A partir desses dados, constatou‐se que os professores, nas escolas pesquisadas,
encontram‐se em sua maioria com graduação superior. A formação do educador é de grande
relevância para a qualidade do ensino baseado nos fundamentos filosóficos, científicos e
técnicos, efetivando o desenvolvimento de uma atitude dialeticamente crítica sobre o mundo. A
prática docente nunca estará pronta, pois a preparação se faz em seu dia‐a‐dia através de
reflexão teórico‐prático.
Em relação às principais mídias e tecnologias usadas para trabalhar a linguagem
cartográfica, 38% disseram que utilizam os mapas; 35% livro didático; 9% Vídeos; 6% site IBGE;
6% programa do Google Earth; 3% Maquetes de mapas físico; 3% Outros: Quebra ‐ cabeça,
Globo, conforme o gráfico 2. Os recursos mídias e tecnologias desempenham um papel
importante no processo de ensino e aprendizagem, desde que se tenha clareza das possibilidades
e dos limites que cada um deles apresenta e de como eles podem ser inseridos numa proposta
global de trabalho.
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Gráfico 2 ‐ Destaque as principais mídias e tecnologias usadas para trabalhar a linguagem
cartográfica.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de aplicação do instrumento de coleta de dados.

De acordo com os dados obtidos, verifica‐se que os professores dispõem de um variado
número de recursos didáticos, podendo tornar suas aulas bastante dinâmicas e atrativas,
facilitando assim a compreensão do aluno. No entanto o uso do livro e mapas continua sendo o
principal recurso utilizado para a abordagem da linguagem cartográfica
Quando indagados a respeito da existência do Laboratório de Informática na escola, 62%
responderam que sim; 38% responderam que não. A situação desses laboratórios se encontram
em plena estagnação por vários motivos entre eles conforme o gráfico 3.
Professor (X) respondeu que no momento os comutadores ainda não foram ligados, por
motivo a escola está esperando o técnico para realizar a montagem. Professor (B)
declarou que os equipamentos estão todos instalados, no entanto a rede de energia não
fornece energia suficiente. Em conseqüências desses problemas a maiorias dos
laboratórios de informática não foram usados.

Gráfico 3 - A sua escola possui Laboratório de Informática.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de aplicação do instrumento de coleta de dados.
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Nesse sentido ficam as discussões em dotar as escolas com equipamentos de informática
sem maior preocupação com as questões relativas à capacitação dos recursos humanos. Sendo
assim, na maioria das instituições, percebe‐se a existência dos laboratórios de informática, mas
seu uso fica restrito a dimensões burocráticas como serviço de secretaria, editor de texto ou
simplesmente não se usa.
Quando indagados se já conheciam o programa do Google Earth, 77% responderam que
não; 23% disseram que sim. Os professores que responderam que conheciam o programa Google
Earth sugeriram o seu uso na disciplina de geografia da seguinte forma conforme o gráfico 4:
Professor (x) Pode ser utilizado para visualizar lugares, demarcar áreas para pesquisa.
Professor (b) Principalmente na localização da rua, bairro, cidade, estado, pais,
continente.

Gráfico 4 ‐ Você conhece o do programa do Google Earth.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de aplicação do instrumento de coleta de dados.

A utilização do Google Earth como ferramentas de localização geográfica tem sido
reportada com grande freqüência por parte dos utilizadores da Web, pois permite encontrar ruas
e endereços com uma grande facilidade através de qualquer computador conectado à Internet.

CONCLUSÃO
O ensino de Geografia sempre foi discutido e se constitui uma preocupação constante dos
geógrafos, em especial quando se trata dos recursos didáticos tecnológicos para o processo
ensino aprendizagem. As tecnologias no ensino de geografia favorecem vários questionamentos
dos alunos com relação às representações geográficas, com isso é possível realizar uma análise
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histórica das transformações espaciais ocorridas em ambiente representado. Essas experiências
aguçam a visão crítica do aluno com relação ao seu próprio ambiente, impulsionando‐o a buscar
ou sugerir soluções para os mais diversos problemas do seu espaço geográfico.
Este trabalho analisou o uso das Mídias e Tecnologias na Linguagem Cartográfica no 5º
Ano do Ensino Fundamental nas escolas públicas municipais de Caxias ‐ MA.

Após as

observações, e aplicações dos questionários aos professores (as) que trabalham no 5º Ano do
Ensino Fundamental, constatou‐se que o ensino de Geografia, de forma em geral, é realizado
através de aulas expositivas, com leitura de textos do livro didático usando mapas. Considerando
os resultados obtidos na pesquisa, percebe‐se que o uso das mídias e tecnologias no ensino de
geografia é pouco usado.
Ficou constatado que, a minoria dos professores (as) dos que participaram da pesquisa já
tinham trabalhado com o programa Google Earth, site do IBGE e também com a maquete de
mapa físico. Essa resistência, ocorre dentre outros fatores em decorrência da ausência de cursos
de capacitação que pudessem dar sustentação a estas atividades.
Este pesquisa vem expor a importância do uso das mídias e tecnologias na abordagem da
linguagem cartográfica na disciplina Geografia que trabalha com diferentes imagens, e por isso o
professor deve recorrer ao uso de diversas linguagens como forma de motivar os alunos na busca
de diversas interpretações acerca dos fenômenos estudados. Nesse sentido, reconhecemos que a
linguagem cartográfica tem no mapa uma das formas de representação mais utilizadas no ensino
de Geografia, pois essa forma de representação, por meio de um conjunto de signos, permite
uma percepção imediata do espaço representado.
Cabe, especialmente ao professor, reorientar sua prática pedagógica, no sentido de
destacar as relações monológicas onde o professor fala e o aluno apenas ouve. As mídias e
tecnologias no ensino de geografia contribuem para a compreensão da linguagem cartográfica
desenvolvendo habilidades e competências de leituras sinóticas dos mapas, apresentando
possibilidades de organização das atividades educativas, uma vez que professores e alunos
podem se apoiar em diferentes linguagens de comunicação e expressão para subsidiar a
construção de conhecimentos.
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Conclui‐se que, para integrar as novas tecnologias de informação e comunicação no
ensino de geografia é preciso incentivar os professores (as), para novas práticas pedagógicas
considerando a experiência prévia dos alunos em relação ao recurso tecnológico que será
utilizado e ao conteúdo em questão adequado ao nível de competência. A utilização das mídias e
tecnológicos não significa utilizar técnicas simplesmente, e não é condição suficiente para
garantir a aprendizagem dos conteúdos escolares.
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BAIXO SUL BAIANO: INDICADORES SOCIAIS E JUSTIÇA SOCIAL
A. G. Epifania(PQ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano ‐ Campus Valença e‐mail:
anderson.epifania@valenca.ifbaiano.edu.br

RESUMO
A partir da leitura dos dados socioeconômicos e sobre a
população dos municípios que pertencem ao Território
de Identidade do Baixo Sul Baiano, buscamos traçar
algumas perspectivas de mudança no que tange a uma
realidade tão discrepante nos indicies sociais perante
outros territórios do estado da Bahia. Mesmo dentro do
Baixo Sul essa diferenciação é palpável, fato observado
em seus indicadores sociais, necessitando‐se assim de
políticas públicas que tenham como foco a ação sobre os
arranjos produtivos locais, e não somente, para o
fortalecimento de empreendimentos que foquem o

grande capital. Desta forma, esboça‐se o presente
artigo, uma possível leitura da ação do capital sobre
uma parte do território do estado da Bahia, fenômeno
que ocorre da mesma forma em todo o globo, de forma
desigual e combinada, deixando as margens das ilhas de
desenvolvimento um grande número de marginalizados,
recorrente principalmente nos países subdesenvolvidos,
não sendo diferente ao Brasil. Fazendo‐se necessário, a
partir dessa leitura buscar os problemas e possibilidades
de mudanças envolvidas no plano da justiça social.

PALAVRAS‐CHAVE: Baixo Sul Baiano, ação do capital, arranjos produtivos locais, justiça social

SOUTHERN BAHIA: SOCIAL INDICATORS AND SOCIAL JUSTICE.
ABSTRACT
From the reading the data on the socioeconomic and
population of the municipalities belonging to the
Territory of Identity of the Southern Bahia, we seek to
draw some prospects for change related to reality as so
outlier in social indicators in relation to other areas of
the state of Bahia. Even within the Lower South that
differentiation is palpable, which was observed in social
indicators, thus requiring public policies that focus the
action on the local productive arrangements, not only
for the strength of enterprises that focus on big business

. Thus, it can be seen this article, a possible reading of
the action of capital on a part of the territory of the
state of Bahia, a phenomenon that occurs in the same
way across the globe, uneven and combined, leaving the
edges of the islands developing a large number of
marginalized people, particularly recurrent in developing
countries, which it isn’t different in Brazil. It makes
necessary to get this reading from the problems and
possibilities of change involved in terms of social justice.

KEY‐WORDS: Southern Bahia, action of capital, productive arrangements, social justice
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BAIXO SUL BAIANO: INDICADORES SOCIAIS E JUSTIÇA SOCIAL
INTRODUÇÃO
Herança de anos de reprodução do capital de forma desigual e combinada (SMITH, 1988) sobre o
território brasileiro, o Território de Identidade Baixo Sul Baiano e seus 14 municípios, refletem as
ingerências promovidas sobre a base territorial em sua totalidade, mesmo este ocupando uma
faixa considerável de luminosidade (SANTOS, 2001), o que corresponde ao litoral baiano, e em
um plano macro a faixa litorânea brasileira.

Fonte: SEI, 2010
Figura 1 ‐ Território de Identidade Baixo Sul Baiano
Nesta faixa territorial a opacidade (Santos, et. al., 2001) corresponde aos ambientes
fluviomarinhos, à grande parte dos distritos sedes, comunidades tradicionais e rurais; resumindo,
a maior parte do território que não estão conectadas ao turismo de sol e mar; inseridos nesta
classificação apenas, grande parte das ilhas que bordejam a baía de Camamu e algumas praias
como o Guaibim no município de Valença, esta apresenta maior participação dos munícipes em
relação ao lazer, tendo um turismo mais sazonal e um menor poder de compra dos
frequentadores do que o turismo estabelecido em Boipeba e Morro de São Paulo em Cairu, e
mesmo em Barra Grande no município de Camamu, como pode ser observado nas residências,
nos preços dos produtos, nas estruturas e serviços dos restaurantes, áreas de camping e hotéis.
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Observa‐se também a ineficiência de políticas públicas que desconsideram as especificidades de
áreas rurais e suas conexões com o espaço urbano, imperando a herança positivista das ciências
e sua dualidade, bem/mal, moderno/atrasado, cidade/campo; separando‐as da totalidade, não
observando o quanto elas se complementam.
Pensamos o território como Santos e Silveira (2001) em sua totalidade, como território usado,
carregando o que é específico não estando dissociado do todo (LUCAKS, 1974), ou seja, das
especificidades e que de forma alguma devem ser desconsideradas (EPIFANIA, 2008); o que
infelizmente pouco é observado no âmbito do planejamento. Mesmo quando compõe o plano de
trabalho, a execução na maior parte das vezes realiza‐se no que é mais fácil, desconsiderando as
potencialidades presentes no território no que tange a sua totalidade e especificidades e ainda
aos grupos sociais presentes sobre a base territorial, aguçando a perspectiva economicista,
embalada sob a falácia desenvolvimentista, maquiada apenas com um nome que não lhe é de
direito, o do desenvolvimento.
O desenvolvimento sobre esta ótica, não deve estar dissociado da leitura do território como um
todo; neste caso, este deixa de ser apenas a base física, área ou um conjunto de áreas, para o
espaço da reprodução social, campo de lutas, o local de onde podem se estabelecer
solidariedades e conflitos; cabendo aos planejadores, cientistas, sociedade civil pensar e intervir
para a sua melhora; perspectiva esta como sabemos utópica, mas possível (SOUZA, 2005).
Desta forma, propomos no presente artigo traças possíveis caminhos, através da
problematização com a análise de indicies sociais e econômicos, para posteriore elencar algumas
perspectivas de planejamento para o Baixo Sul Baiano, considerando as suas potencialidades, em
busca de propostas de atividades coesas que unam o papel dos indivíduos na sociedade civil e
das representações atreladas a perspectiva da economia solidária.
BAIXO SUL BAIANO: REPENSANDO A SUA TOTALIDADE E CONEXÕES
O Território de Identidade Baixo Sul Baiano é composto por 14 municípios que apresentam
problemas comuns e específicos. Alguns espaços encontram‐se diretamente conectados em rede
ao capital nacional e internacional, mas grande parte do território está à margem das políticas
desenvolvimentistas, devido como sabemos a uma similaridade do capital e suas relações com o
espaço, que é o de desenvolvê‐lo desigualmente de forma combinada.
Esta porção do território baiano tem aspectos geográficos bastante favoráveis, como a forte
diversificação das atividades econômicas, a exemplo da possibilidade da policultura,
diferenciação dos serviços, em especial o turismo devido a sua riqueza hídrica, além dos
inúmeros ambientes costeiros. Preponderam também as atividades agroindustriais, em especial
ao cultivo e beneficiamento do dendê.
Beneficia também ao Baixo Sul a sua presença entre dois importantes territórios (Região
Metropolitana do Salvador, Recôncavo e Sul), com ligações tanto pelos municípios litorâneos
com a BA 001 que margeia a orla da baía de Camamu, ou mesmo pela BR 101 que perpassa pelos
municípios interioranos do Território de Identidade do Baixo Sul. Somente por este aspecto
logístico, se bem aproveitado, trariam possibilidades a vencer o fato de o Baixo Sul Baiano ter
indicies de pobreza consideráveis como apresentados na pesquisa do IBGE 2003, sendo
necessário neste caso, repensar as políticas territoriais propostas para os municípios
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pertencentes ao espaço em análise.
Um do olhares possíveis sobre o território e seu uso, pode ser observado pelas leituras
demográficas, próprios da ciência geográfica. Os apontamentos sobre a população total,
densidade demográfica, migrações, indicadores sociais aliados ao processo de desenvolvimento
territorial podem ajudar a desvendar uma das questões apresentadas por Ficher (2007, p. 14):
Como o Baixo Sul pode ser tão belo e, ao mesmo tempo, tão pobre e miserável? O que
leva uma microrregião desse tipo a não se desenvolver, apesar das riquezas naturais, do
seu mar e vastos manguezais, da agricultura diversificada, da água abundante, da sua
cultura secular e da numerosa juventude?

Assim como a autora, buscamos no presente trabalho elucidar a questão apresentada, apesar de
que, acreditamos na ineficácia das leituras sobre os processos que ocorrem neste território de
identidade, pois não são acompanhadas de um investimento real em suas potencialidades, ou
seja, não se define uma proposta de ação sobre os arranjos produtivos locais, em especial sobre
os municípios que passam pelo processo de involução populacional. Pesa também a
concentração de investimentos em alguns espaços do território baiano ficando a margem os
demais, dentre eles, o território em estudo.
No que tange aos aspectos populacionais, segundo o censo do IBGE (2010), concentram‐se hoje
no Baixo Sul 336.511 habitantes, sendo que em apenas três dos quatorze municípios encontram‐
se quase 50% da totalidade dos habitantes. Somente o município de Valença concentra mais que
o dobro dos outros dois colocados, ambos com cerca de 30.000 habitantes. Discrepância esta
apresentada no gráfico abaixo:

Elaboração: EPIFANIA, 2014.
Fonte: IBGE, 2010.

Por concentrar as maiores oportunidades de empregos ligados ao terceiro setor da economia, o
município de Valença, e em especial o seu distrito sede, tem um excedente populacional maior
que os outros municípios. Essa atratividade está diretamente ligada a uma maior densidade de
serviços disponíveis, o que acarreta o segundo município com maior população relativa, atrás
apenas de Gandu devido a sua menor extensão territorial, mesmo este apresentando um
contingente menor do que a metade do município de Valença.
A forte concentração populacional no município de Valença decorre basicamente da indução de
população, como se sabe via movimento migratório, basta observar os dados apresentados pelo
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IBGE, onde em apenas uma década, apresenta‐se um saldo positivo no crescimento populacional
de cerca de 10.000.
No Baixo Sul a totalidade da população entre os municípios é bastante discrepante, para melhor
ilustrar apresentamos o número absoluto e a posição do quantitativo populacional entre os
municípios de Valença e Aratuípe, o primeiro com maior população, o contingente de 88.673
habitantes (IBGE, 2010), o outro apresentando menor população absoluta, apenas 8.599
habitantes, ou seja, a diferença entre o primeiro e último município na quantificação de suas
respectivas populações é de um pouco mais que 10 vezes. Ambos ocupam respectivamente a 18a
posição e 336ª dentre os 417, no tocante a população total dos municípios baianos.
Devido a essa forte concentração e o não acompanhamento de investimentos necessários em
gastos sociais, acarretam em um forte processo de marginalização da população local, ampliando
o número de pessoas sem ocupação ou mesmo atuando na informalidade, além do crescimento
da marginalidade, assim como na maior parte do municípios brasileiros, com expansão crescente
de problemas ligados ao crescimento do tráfico de drogas ilícitas.
Como sabemos, o fato de concentração da população exercendo serviços na informalidade é
próprio de grande parte das cidades médias do país, a questão lançada é a forma de
enfrentamento desta problemática. Santos (2004) já apontava desde a década de 70 para a
necessidade em se pensar no circuito inferior da economia urbana dos países subdesenvolvidos,
devido ao seu inchaço, o problema é que nem nas grandes cidades e capitais do país pensou‐se
em seu planejamento, optando apenas por projetos em atividades agroindustriais e serviços
ligados a circuito superior, ou seja, aqueles que demandam maior sistema infra‐estrutural,
diretamente conectados a ação do grande capital, aumentando a discrepância entre a
luminosidade e opacidade do espaço.
Em relação a conectividade dos municípios do Baixo Sul, daqueles ligados pela BA 001, que
margeiam a baía de Camamu, têm maior relação de pertencimento dos munícipes com Valença,
mesmo em Camamu, a maior influência de Itabuna é mais forte no distrito de Travessão
conectado a BR 101. Nesta questão, no campo quando indagados sobre o município que os
alguns moradores de Camamu mais visitavam para o acesso a serviços, Valença aparecia em
primeiro e logo após Itabuna e em uma menor proporção Santo Antonio de Jesus. Nos outros
municípios cortados pela BA 001 a resposta inicial na maior parte das vezes foi direcionada
justamente para Valença, além de Santo Antonio de Jesus e Ituberá.
Em Valença, a opção para o planejamento territorial não acompanha as ações de outros espaços
no território baiano, inclusive nas últimas décadas o município perdeu sua centralidade no que
tange ao comércio para Santo Antonio de Jesus, no Território de Identidade do Recôncavo
Baiano; fato presente no Baixo Sul principalmente nos municípios localizados ao longo da BR 101,
salvaguardando o município de Presidente Tancredo Neves decorrente a contiguidade e por ter
sido distrito de Valença, ainda tem uma forte relação com os munícipes de sua antiga sede,
mesmo também apresentando fluxos e utilização de serviços em Santo Antonio de Jesus.
Assim, atualmente a população valenciana convive com um alto indicie de criminalidade, com o
município sempre citado nas páginas e manchetes dos jornais dentre os 10 mais violentos do
estado e 30 do país. Na mídia local, o que sobressai no meio informacional são os constantes
conflitos entre a polícia e criminosos ou os crimes cometidos, sendo necessário atualmente
pensar nas causas e possibilidades de mudança para esta realidade. Não é a toa que no
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imaginário dos moradores mais antigos o sentimento de pertença está ligado à calmaria de
outrora e a pujança econômica.
No caso dos municípios ligados a BR 101, Gandu seria a principal centralidade relacionando as
atividades comerciais, e como supracitado uma forte relação com o município central desta parte
dos Territórios, o de Santo Antonio de Jesus. Assim como nos outros municípios, a maior parte da
população empregada, trabalha junto a prefeitura. Tendo como municípios com concentração de
atividades na área rural Teolândia e Wenceslau Guimarães.
A partir do relatado acreditamos ser necessário aprofundar em outros fenômenos e realidades
presentes no Território de Identidade Baixo Sul Baiano, dentre estas o tratamento dos dados
relacionados as especificidades ligadas a ruralidade e urbanidade presente neste espaço.
RURALIDADES E URBANIDADES DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE BAIXO SUL BAIANO
Dentre os 336.511 habitantes presentes no Baixo Sul Baiano, 151.525 deste contingente
populacional encontram‐se em áreas rurais (nas áreas urbanas são 184.986); um número
bastante considerável se pensarmos que para a definição destas áreas basta o governo local,
assim os apresentarem. O que procede, é que no caso das cidades pequenas o que se define
enquanto urbano na Geografia, como ciência espacial, não se enquadra para a realidade local.
Sendo assim consideramos que grande parte dos municípios do Baixo Sul e mesmo seus distritos
sedes (a cidade) são rurais, devido às formas, equipamentos presentes e suas funcionalidades
estarem mais voltadas a realidade rural, grande parte destes conectados aos espaços urbanos.
Não queremos aqui dissociar, assim como foi feito durante muito tempo em uma leitura
positivista, o urbano do rural, pois sabemos o quanto essas especificidades estão conectadas no
espaço. O urbano e o rural enquanto totalidade se complementam, em muitos casos trazendo
similaridades e uma forte relação de interdependência, a ponto de se discutir um espaço híbrido
o rurbano. Sabemos que cidades como Nilo Peçanha, Aratuípe e mesmo Taperoá, a influência da
ruralidade é muito importante para entender esses espaços e mesmo compor políticas públicas
voltadas para um público específico, claro que conectadas a outros espaços de abordagem a
exemplo dos espaços urbanos. Não vencer estes entraves ou voltar‐se apenas para a urbanidade
é recair para um grande erro, tão próximo este ao não pensamento sobre os dois circuitos da
economia urbana, em especial o circuito inferior, como apresentado anteriormente.
Acreditamos que para dar conta desta problemática se faz necessário pensar o território baiano
como um todo, no que tange as possibilidades de intervenção em sua totalidade, bem como no
Baixo Sul, pensando aqui em suas especificidades. O gráfico a seguir, bem como os dados a serem
apresentados podem apresentar algumas problemáticas a serem repensadas.
Imagem 7
POPULAÇÃO RURAL E URBANA DOS MUNICÍPIOS DO BAIXO SUL
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Elaboração: EPIFANIA, 2011.
Fonte: IBGE, 2010.

Observamos no tratamento dos dados, que grande parte da concentração populacional nos
municípios com maior contingente, acima de 20.000 habitantes, localizados as margens do litoral
baiano, apenas Camamú tem população rural maior do que a população urbana. No caso de
Valença a concentração no distrito sede provocou o crescimento informal em áreas de proteção
ambiental permanente, inclusive com o aterramento do ambiente fluviomarinho.
As margens do rio Una apresentam uma especificidade que é produto desta ocupação, próximo a
margem direita o bairro da Bolívia, assim como o Tento, foi ocupado de forma informal, do outro
lado do rio o bairro da graça se expande com melhores residências, inclusive de alto padrão. O
primeiro bairro surge justamente pelo aumento do processo migratório para o município de
Valença; grande parte destes advindos dos outros municípios do Baixo Sul.
No município analisado pensar o seu espaço rural, se faz necessário pois atratividade do seu
centro urbano é muito forte, inclusive entre os outros municípios do Baixo Sul, em especial os
que compõe a BA 001, não considerar políticas para cerca de 25.000 habitantes do total de
88.673, é um grande erro. Mesmo sabendo o quão é difícil para os planejadores e equipes
técnicas das prefeituras pensarem nestas questões, pois como foi dito parte dessa realidade
compõe os espaços opacos deste território, os quais historicamente foram postos as margens de
políticas públicas. Mesmo nas atividades rurais no caso do Sul e Baixo Sul Baiano a concentração
de investimentos se deu basicamente na lavoura cacaueira, que durante a crise diminuíram
gritantemente. A ponto de hoje a Embrapa investir mais em pesquisa para melhoria da
produtividade do Dendê em pleno cerrado, e não nas áreas onde historicamente esta atividade
se faz presente, nos estados do Pará e da Bahia respectivamente, neste último caso na Costa do
Dendê, que está mais para Costa das Ilhas para o Turismo.
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Concentrando suas atividade no setor de serviços e comércio, além da expressividade nas
industrias de transformação o município de Ituberá também tem uma forte concentração da
população em seu espaço urbano, aqui se destaca a ação da Michelin especializando este espaço
na extração e beneficiamento da borracha.
Uma das características de ambos os municípios apresentados é o processo de crescimento
urbano, acompanhado do crescimento populacional, o mesmo ocorrendo com o município de
Camamú. É importante ressaltar que nos municípios com maior contingente populacional a soma
da população rural representa mais de 40 mil habitantes, ambos com cerca de 20 mil, o que nos
faz refletir da importância de políticas voltadas para extensão rural e o pequeno produtor.
Em termos dos serviços educacionais, a região é bem servida de polos educacionais para pelo
menos o que são utilizados como fonte de formação técnica, cabendo uma ampliação dos cursos
oferecidos de acordo com as especificidades da região, sendo importante também a promoção
de pesquisa e atividades extensionistas no que tange aos arranjos produtivos locais e da prática
da economia solidária (SINGER, 2002).
Mais que apenas prestar os serviços educacionais, os cursos presentes e vindouros devem partir
inicialmente da realidade produtiva local e quando assim não o for que as políticas públicas nos
municípios, do estado e mesmo da união, mais principalmente no caso dos municípios se voltem
para políticas públicas que favoreçam a efetividade de acesso ao mercado de trabalho,
desenvolvimento de pesquisas e práticas extensionistas nas áreas presentes, ou então estarão
apenas agravando a discrepância social e a intensificação do fluxo migratório.
Como proposta de cursos possíveis articulado a possíveis arranjos produtivos locais, estão
aqueles voltados para logística, engenharia agrária, prospecção de petróleo e os voltados para o
desenvolvimento de tecnologias para o beneficiamento do dendê como os biocombustíveis.
No caso dos dois Institutos Federais presentes no Baixo Sul Baiano acreditamos que suas ações
deveriam ressaltar o fortalecimento dos pequenos produtores reunirem‐se em associações e
promoverem a economia solidária, para que ao menos se fortaleçam diante das (in)ações do
capital privado, que muitas vezes potencializam a desigualdade entre a população local e o
processo de marginalização.
De certa forma a realidade das cooperativas se faz presente em grande parte das ações
promovidas principalmente por agricultores e pescadores. Ressaltamos aqui a importância destas
atividades, porque sabemos do potencial de alguns municípios que apresentam população rural
considerável e que produzem grandes obras de arte com a utilização da piaçava e da argila de
forma artesanal ou mesmo utensílios domésticos a exemplo do município de Aratuípe.
Visualizando o terceiro setor, como propor outra realidade para atividades já consolidadas como
o turismo em alguns espaços do Baixo Sul? Primeiro que como apresentado mais que um turismo
voltado para a Costa do Dendê o que temos é o turismo para a costa das ilhas. Se formos apenas
tratar do turismo de sol e mar, praias belíssimas com a do Garcez em Jaguaripe pouco são
conhecidas, ou mesmo a do Pratigi e sua reserva ecológica em Ituberá que hoje abriga um dos
principais festivais de música eletrônica do país.
A história dos municípios do Baixo Sul é suplantada pela atividade turística, como se fortalece
apenas o turismo do sol e mar nas ilhas, parte da beleza arquitetônica presentes ou encontram‐
se em ruínas, no caso das mais afastadas do distrito sede, ou encontram‐se descaracterizadas; a
exemplo das placas nos casarios antigos, servindo de fachada das lojas ou com cores
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discrepantes, além da forte poluição visual como acontece na orla fluvial de Valença, porta de
entrada para o principal ponto turístico do Baixo Sul, Morro de São Paulo em Cairú.
Outro fato relevante para esta atividade é repensar a atratividade dos seus recursos hídricos. O
Baixo Sul apresenta forte concentração de caminhos de água com forte beleza cênicas, mesmo
assim, poucos são utilizados como espaços turísticos, servindo apenas como local para o lazer
dos munícipes, configurando aquela relação entre os espaços opacos e luminosos já exposto. No
outro polo, a navegação para as ilhas se torna mais lentas de acordo com o poder de compra do
frequentador, e os preços dos serviços não acompanham o poder de compra de grande parte,
dos nativos das ilhas, dos moradores do baixo sul e mesmo de turistas do estado.
Neste caso, alguns espaços opacos mesmo quando apresentam beleza cênica própria para
atividades do turismo, não são assim usados, enquanto os luminosos têm o fator limitante da
renda para a acessibilidade. Propõe‐se não a dissociação desses usos, mais que por meio das
atividades ligadas a economia solidária, também ambos grupos possam ter acesso a estes
espaços e favoreçam a articulação da população local junto as atividades do turismo, seja no
oferecimento de serviços no que tange ao comércio, a inserção dos inúmeros profissionais
formados nos cursos técnicos e superior em turismo neste mercado de trabalho.
Mais como realmente potencializá‐lo? A primeira proposta seria a de se fazer novos roteiros
turísticos entre os municípios, propostas estas em andamento no roteiro de pesquisa de duas
orientandas do IF Baiano, Campus Valença. Propostas espacializadas no mapeamento dos
caminhos de sol e mar, ecológicos, culturais e históricos no município em análise. A ideia
posterior é de que o grupo promova ações próximas do Baixo Sul em outros municípios.
Ressaltamos que as propostas elencadas, voltadas principalmente para os arranjos produtivos
locais, conectadas ao planejamento da economia solidária não deveriam estar dissociadas dos
planejamentos voltados para a macroeconomia. Pensar e agir sobre a ótica do desenvolvimento
territorial é pensar o território em sua totalidade, inclusive articulando‐o em rede com outros
espaços.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo apresentado reflete algumas preocupações que se configuraram ao longo das pesquisas
e atividades extensionistas em andamento no Território de Identidade Baixo Sul Baiano. No
decorrer destas atividades, algumas preocupações foram lançadas, a exemplo de entender a
dinâmica presente para ao menos proporcionar um melhor planejamento de alternativas para
vencer as questões que são pontuais no que tange a justiça social.
Claro que sabemos que os fenômenos aqui presentes são produto dos diferentes graus de
desenvolvimento desigual e combinado do capital, o qual, a todo momento questionamos as
alternativas de ao menos diminuir os seus impactos que ampliam as desigualdades. Tarefa árdua,
mais necessária para grande parte da população marginalizada.
Como apresentado, não acreditamos no planejamento que exclua os agentes sociais do Baixo Sul
Baiano. Entender os arranjos produtivos locais parte dessa realidade, é claro que articulados a
outras escalas onde os fenômenos encontram‐se conectados em rede. Como a atividade turística
que está conectada a outros espaços no território nacional e mesmo internacional, mas não por
isso deveria dissociar‐se das atividades de lazer dos munícipes e mesmo dos turistas do estado.
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Voltar‐se para a prática da economia solidária nos permite também, incluir aqueles que estão as
margens das políticas públicas nos circuitos econômicos presentes no Baixo Sul, se pudermos
articular estes a produção cultural no que tange ao desenvolvimento educacional das demandas
e possibilidades destas melhor ainda seria. Não se deveria criar um polo industrial sem ao menos
absorver parte da população com formação para tal. É claro que não queremos conter a
mobilidade populacional, mais que ao menos quem se encontra nesses municípios tenham ao
menos o direito de escolha de permanecer ou migrar.
Esse direito, o de ir e vir acreditamos que apenas será alcançado pelo desenvolvimento social
alavancados pela educação e possibilidades de escolha no que tange a inúmeras potencialidades
que o Baixo Sul nos apresenta, devido a sua riqueza que como sabemos atualmente da forma em
que está sendo explorada os ganhos concentram‐se apenas nas mãos de poucos.
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RESUMO
As hepatites virais surgem com grande importância pelo
número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de
complicações das formas agudas e de médio e longo
prazo quando da cronificação. No Brasil, também há
grande variação regional na prevalência de cada
hepatite, com a região norte ou amazônica despontando
como o local de maiores índices. Buscou‐se nesta
pesquisa, em primeiro lugar, caracterizar as formas mais
comuns de hepatites virais, depois levantar a
quantidade de casos notificados e, por fim, manipular
esses dados e demonstra‐los através de SIG. Para tanto,
realizou‐se pesquisa bibliográfica e um estudo
quantitativo onde os dados secundários foram coletados
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação –

SINAN do Ministério da Saúde e manipulados através do
software livre para SIG Philcarto, desenvolvido pelo
geógrafo francês Philippe Waniez. Constatou‐se que os
casos confirmados de hepatites viriais continuam
ocorrendo e, comparando o período anterior, nota‐se
um aumento significativo, no entanto, seus maiores
valores encontram‐se nos locais mais urbanizados e com
as maiores quantidades populacionais, como Rio Branco
e Cruzeiro do Sul. A utilização do software Philcarto foi
essencial para compreendermos a distribuição espacial
das hepatites virais nos municípios do Acre, no entanto,
o software possui algumas limitações que restringem a
qualidade e entendimento dos mapas elaborados por
este meio.

PALAVRAS‐CHAVE: geografia, saúde, hepatites virais, Acre, Philcarto.

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM ‐ GIS APPLIED STUDY ON THE GEOGRAPHY OF VIRAL
HEPATITIS IN ACRE
ABSTRACT
Viral hepatitis arise with great importance by the
number of affected individuals and the possibility of
complications of acute and medium and long term when
chronicity. In Brazil , there are large regional variations
in the prevalence of each hepatitis, with or northern
Amazon region emerging as the place of higher rates .
We sought in this study , first, characterize the most
common forms of viral hepatitis , then raise the amount
of notified cases and ultimately manipulate these data
and demonstrates them through GIS . To do so , we
performed a literature search and a quantitative study
where secondary data were collected from the
Notifiable Diseases Information System ‐ SINAN the

Ministry of Health and manipulated through Philcarto
free GIS software , developed by French geographer
Philippe Waniez . It was found that the confirmed cases
of hepatitis viriais continue to occur , and comparing the
previous period , there is a significant increase , however
, their values are higher in more urbanized locations
with the highest population quantities , Rio Branco and
Cruzeiro do Sul using Philcarto software was essential to
understand the spatial distribution of viral hepatitis in
the cities of Acre , however , the software has some
limitations that restrict the quality and understanding of
maps produced by this means.

KEY‐WORDS: geography, health, hepatitis, Acre, Philcarto.
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA ‐ SIG APLICADO NO ESTUDO DA GEOGRAFIA DAS
HEPATITES VIRAIS NO ACRE
INTRODUÇÃO
As hepatites virais possuem grande importância pelo número de indivíduos atingidos e
pela possibilidade de complicações das formas agudas e de médio e longo prazo quando da
cronificação. Elas se distribuem de forma universal, variado de região para região. No Brasil,
também há grande variação regional na prevalência de cada hepatite, isso por que os ambientes
para as proliferações dos vírus se distribuem desigualmente pelo espaço. Mas como podemos
compreender a distribuição espacial dos casos de hepatites para tentar prevenir através de
mudanças no território? É possível utilizar os SIG’s (Sistema de informação geográfica) para
visualizar os casos de hepatites no Acre?
Assim, buscou‐se neste trabalho, em primeiro lugar, caracterizar as formas mais comuns
de hepatites virais, depois levantar a quantidade de casos notificados e, por fim, manipular esses
dados e demonstra‐los através de SIG. Para tanto, realizou‐se pesquisa bibliográfica e um estudo
quantitativo onde os dados secundários foram coletados do Sistema de Informação de Agravos
de Notificação – SINAN do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) e manipulados através do software
livre para SIG Philcarto, desenvolvido pelo geógrafo francês Philippe Waniez
(http://philcarto.free.fr).
1 AS HEPATITES VIRAIS
Despontando dentre os principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, as
hepatites virais tem grande importância pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade
de complicações das formas agudas e de médio e longo prazo quando da cronificação. Estima‐se
que estudos relacionados a hepatite A ou como era designada “icterícia epidêmica” apareceu nos
escritos de Hipócrates na Grécia há mais de dois mil anos. Já na primeira metade do século XX,
essa “icterícia epidêmica” recebeu denominações diferentes: hepatite infecciosa (Estados
Unidos), icterícia dos campos (França), doença ictérica dos soldados (Alemanha) e doença de
Botkin (Rússia) (SILVA, 1995).
Segundo Silva (1995, p. 01) “hepatites por vírus são doenças infecciosas agudas que
acometem particularmente o fígado”. Elas são provocadas por diferentes agentes etiológicos,
com tropismo primário pelo tecido hepático, que apresentam características epidemiológicas,
clinicas e laboratoriais semelhantes, porém com importantes particularidades (BRASIL, 2008).
As hepatites se distribuem de forma universal, variado de região para região. No caso da
América do Sul, a incidência e hepatites por vírus é muito alta, variando de 24 casos na Venezuela
a 93 casos por 100.000 habitantes por ano no Uruguai, onde a maioria dos casos (50‐85%) é
relatada em crianças abaixo de 15 anos de idade (CARRILHO e SILVA, 1995).
Cinco vírus são reconhecidos como agentes etiológicos das diferentes hepatites virais
humanas: os vírus das hepatites A (VHA), B (VHB), C (VHC), D ou Delta (VHD) e E (VHE), como
veremos mais especificamente a seguir. No entanto, é importante mencionar que “a etiologia das
hepatites por vírus ficou mais bem conhecida depois que se verificou ser o antígeno Austrália,
descrito por Blumberg, indicador da infecção pelo vírus da hepatite B” (SILVA, 1995, p. 01).
No Brasil, também há grande variação regional na prevalência de cada hepatite, isso por
que os ambientes para as proliferações dos vírus se distribuem desigualmente pelo espaço. Além
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disso, o impacto médico desses vírus sobre a sociedade tem sido influenciado por alterações na
ecologia humana. A taxa de mortalidade por 100.000 habitantes devida as hepatites por vírus no
Brasil, no ano de 1981, foi de 11 no Acre, 6 em Rondônia, 3 no amazonas, 3 em Roraima, dois no
Amapá e 2 no Pará. Com isso, a região norte teve 3, a nordeste 0,7, a centro‐oeste 1,2, a sudeste
0,5 e a região sul 0,9 (CARRILHO e SILVA, 1995).
Segundo Bensabath e Leão (2003) a partir de 1989, quando foi iniciada a vacinação em
massa nos menores de 10 anos, ocorreu queda da mortalidade por hepatite na região amazônica
até chegar ao índice de 1,03 por 100.000 habitantes na região no ano de 1995. Mesmo assim, a
mortalidade nas formas agudas continua sendo mais alta na região, cerca de duas a cinco vezes
maior que a média brasileira.
As hepatites virais são endêmicas em toda a região norte e em algumas áreas são
hiperendêmicas com altas taxas de mortalidade e morbidade. No entanto, em decorrência dos
contextos geográficos e sociais da região não é possível definições concisas e abrangentes sobre
o padrão epidemiológico das hepatites virais, seja em relação aos diferentes tipos de hepatites
ou em relação ao seu território. A seguir discutiremos os principais tipos de hepatites virais,
destacando algumas características epidemiológicas, como os fatores de riscos e as principais
formas de contaminação.
1.1 A HEPATITE A
Antigamente denominado de hepatite infecciosa, hepatite epidêmica, hepatite MS‐1 ou
hepatite de incubação curta, a hepatite A como é denominada atualmente pela Organização
Mundial de Saúde é causada pelo vírus da hepatite A (VHA). A natureza epidêmica da doença foi
conhecida desde o século VIII, com a descrição de várias epidemias entre populações civis e
militares. Epidemias que se denominavam “icterícia de campanha”, atual hepatite A, foram
descritas em várias guerras, como por exemplo, na segunda guerra mundial entre tropas
americanas, inglesas e francesas (SILVA, 1995). Na Amazônia, o primeiro surto de hepatite a foi
estudado em 1974 em Ananindeua, Pará, tendo sido confirmados em 1983 através de técnicas
imunoenzimáticas para anticorpo e antígeno do VHA (BENSABATH e LEÃO, 2003).
A hepatite A pode surgir em qualquer idade sendo mais observada em jovens. Em lugares
sem condições higiênicas e sociais, a infecção quase sempre é adquirida na infância, na maior
parte das vezes de forma assintomática. A principal via de contagio do vírus da hepatite A (HAV)
é a fecal‐oral, por contato inter‐humano ou por meio de água e alimentos contaminados (BRASIL,
2008a) sendo remota a possibilidade de transmissão parenteral, pois o tempo de viremia é
extremamente curto e a concentração do vírus no sangue bastante baixa (SILVA, 1995). Além
disso, a via anal‐oral tem sido observada principalmente no contágio de homossexuais do sexo
masculino (CARRILHO e SILVA, 1995).
Segundo Silva (1995) o vírus e encontrado nas fezes por um período que se estende de
três semanas antes, até duas semanas após o início dos sintomas, tornando desnecessário o
isolamento do paciente ou quaisquer outros cuidados por períodos superiores a quatro semanas
após a instalação do quadro clínico. Diferentemente da hepatite B, o VHA não é usualmente
transmitido da mãe infectada para o recém‐nascido. Além disso, a hepatite A é isenta dos riscos
epidemiológicos das hepatites B e C, pois não foi demostrado o estado de portador crônico do
vírus A.
1.2 A HEPATITE B
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A antigamente denominada de hepatite por soro homólogo, hepatite pós‐transfusional,
hepatite MS‐2, hepatite sérica, hepatite associada ao antígeno Austrália (AgAU) – denominação
dada em virtude da detecção do antígeno ter ocorrido em soro de um aborígene australiano ‐ e
atualmente proposta pela Organização Mundial da Saúde como hepatite B é causada pelo vírus
da hepatite B e transmitida pela via parenteral, principalmente através de sangue ou derivados,
no entanto, não se pode desprezar o contato com a saliva, secreção vaginal, sêmen e outros
líquidos orgânicos onde já também foi encontrado o vírus (SILVA, 1995).
Estima‐se que dois bilhões de pessoas (um terço da população global) foram infectadas
em algum momento durante suas vidas, destes, mais de 350 milhões sofrem de crônica por
infecção por VHB, resultando em mais de 600.000 mortes por ano, principalmente, a partir
cirrose ou câncer de fígado (WHO, 2008).
Segundo Carrilho (1995) a porta de entrada do VHB muitas vezes são lesões inaparentes
de pele e mucosa e as principais vias de propagação são: inoculação de sangue e derivados por
transfusões, inoculação acidental com quantidades mínimas de sangue (intervenções cirúrgicas e
odontológicas) injeções, imunizações em massa, tatuagens, acupuntura, acidentes de
laboratório, acidentes de laboratório, aparelho de barba ou escovas de dente usadas por mais de
uma pessoa.
Diferentemente da hepatite A, a hepatite B foi reconhecida a pouco mais de 100 anos
quando foi observada uma “epidemia de icterícia” em 1.289 trabalhadores de estaleiros de
Bremen, na Alemanha, dos quais 15% desenvolveram a doença algumas semanas depois da
serem vacinados contra varíola. Já na segunda metade do século XX ocorreram surtos da doença
em pacientes que procuravam clínicas de doenças venéreas, de diabetes, de tuberculose, em
especial em pacientes que recebiam transfusão de sangue, em crianças inoculadas com soro de
convalescentes de sarampo e caxumba e em pessoal militar vacinado contra febre amarela
durante a segunda Guerra Mundial (SILVA, 1995). Mas recentemente com o melhoramento da
triagem nos centros de hematologia e hemoterapia com o objetivo principal de rastrear o vírus
da hepatite B entre os doadores de sangue, diminuiu‐se a incidência de hepatites B pós‐
transfusionais e adquiriu importância a transmissão por contato sexual.
Encontram‐se portadores crônicos do vírus B, ou seja, frequentemente assintomáticos, o
que representa um risco suplementar de transmissão da doença (CARRILHO e SILVA, 1995).
1.3 A HEPATITE C
Antigamente rotulada de hepatite não‐A e não‐B (HNANB) em decorrência do diagnóstico
se basear pela exclusão das hepatites A e B, a hepatite C que é causada pelo vírus da hepatite C
(VHC) e é transmitida principalmente por via parenteral. São consideradas populações de risco
acrescido para a infecção pelo VHC: indivíduos que receberam transfusão de sangue e/ou
hemoderivados antes de 1993, usuários de drogas injetáveis (cocaína, anabolizantes e complexos
vitamínicos), inaláveis (cocaína) ou pipadas (crack) que compartilham os equipamentos de uso,
pessoas com tatuagem, piercings ou que apresentem outras formas de exposição percutânea (p.
exs. consultórios odontológicos, podólogos, manicures, etc., que não obedecem às normas de
biossegurança) (BRASIL, 2008a).
1.4 A HEPATITE D
A hepatite D é causada pelo vírus da hepatite delta (VHD), podendo apresentar‐se como
infecção assintomática, sintomática ou como formas graves, capaz de produzir lesões hepáticas
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graves (SILVA, 1995). O VHD é um vírus defectivo, satélite do VHB, que precisa do AgHBs para
realizar sua replicação. A infecção delta crônica é a principal causa de cirrose hepática em
crianças e adultos jovens em áreas endêmicas da Itália, Inglaterra e na região amazônica do
Brasil. Devido a sua dependência funcional em relação ao vírus da hepatite B, o vírus delta tem
mecanismos de transmissão idênticos aos do VHB. Os portadores crônicos inativos do vírus B são
reservatórios importantes para a disseminação do vírus da hepatite delta em áreas de alta
endemicidade de infecção pelo VHB (BRASIL, 2008a).
1.5 A HEPATITE E
Antigamente conhecida com hepatite não‐A e não‐B transmitida pela via fecal‐oral, a
hepatite E é causada pelo vírus da hepatite E (VHE). A transmissão fecal‐oral favorece a
disseminação da infecção nos países em desenvolvimento, onde a contaminação dos
reservatórios de água mantém a cadeia de transmissão da doença. A transmissão interpessoal
não é comum (SILVA, 1995). Em alguns casos, os fatores de risco não puderam ser identiﬁcados.
A hepatite E é autolimitada com evolução clinica em geral benigna, no entanto, pode
apresentar formas clínicas graves, principalmente em gestantes no terceiro trimestre de
gravidez, nas quais se constatou o falecimento com insuficiência hepática fulminante em 10%.
Essa forma de hepatite viral é mais comum em países na Ásia e África, principalmente na Índia
(BRASIL, 2008a), onde ocorreu uma epidemia em Nova Delhi em 1955 posteriormente no norte
da Índia e em Kashmir.
Como observado nas características acima, as hepatites virais possuem diversas formas de
transmissão e, por isso, os fatores de risco ou determinantes de contaminação são vários, sendo
necessário trabalho de prevenção e controle permanente que só é possível com a parceria da
população vulnerável. Também foi demostrado que o estado do Acre sempre apresentou alto
índice de contaminação pelas hepatites virais, colocando o estado em constante atenção, mas
como podemos contribuir para proteger o espaço da contaminação e proliferação dos vírus das
hepatites? Neste trabalho propõe‐se que, o estudo espacial amparado em tecnologias
informacionais pode fornecer subsídios importantes para a compreensão da distribuição dos
casos de hepatites e correlação com as características físicas, biológicas e sociais desses lugares.
2 OS SIG’S E SUAS APLICAÇÕES
Os SIG’s “são uma classe de sistemas de informação que controlam não apenas os
eventos, atividades e coisas, mas também, onde esses eventos, atividades e coisas acontecem ou
existem” (LONGLEY et al, 2013). Por esse motivo, esses sistemas são utilizados em muitas
atividades humanas inclusive na área da saúde, por exemplo: gestores da saúde solucionam
problemas ou criam outros quando decidem onde localizar novas clínicas e hospitais. Abaixo
observe nas palavras de Longley et al (2013) a definição, algumas características, diversas forma
de uso e poucas restrição que um SIG pode apresentar.
Sistemas de informação geográfica são sistemas feitos para armazenar e processar
informação geográfica. Eles são ferramentas que melhoram a eficiência e efetividade do
tratamento da informação de aspectos e eventos geográficos. Eles podem ser usados
para muitas outras tarefas úteis, como armazenar grandes quantidades de informação
geográfica em banco de dados, realizar operações analíticas em uma fração do tempo
necessária para fazê‐lo manualmente e automatizar a confecção de mapas úteis.
Sistemas de informação geográfica também processam informação, mas há limites ao
tempo de procedimento e prática que podem ser automatizados na transformação de
dados em informação. Além disso, está no domínio da evidência, do conhecimento e da
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sabedoria avaliar se a seletividade e a preparação a um dado propósito agregam algum
valor, ou se os resultados agregam discernimento à interpretação das aplicações
geográficas (LONGLEY et al, 2013, p. 13).

Diante das informações acima fica evidente o porquê da utilização em massa dos
diferentes tipos de SIG’s, cada um adaptado ou construído restritamente para certo tipo de
atividade ou, também, alguns que possuem diversos tipos de aplicações.
2.1 A METODOLOGIA BASEADA NO PHILCARTO
No caso deste trabalho, procurou‐se um software de livre utilização e de fácil linguagem e
manipulação de dados. A justificativa para esta escolha reside no fato de que se pretende
permitir a replicação da pesquisa por escolares e pesquisadores sem muita dificuldade. Por isso
resolvemos trabalhar com o Philcarto que é um programa de cartomática desenvolvido pelo
geógrafo Philippe Waniez e disponível em quatro idiomas: francês, inglês, espanhol e português.
As três principais caraterísticas no programa que atribuem qualidade ao Philcarto são: 1) total
liberdade e versatilidade na elaboração/adaptação das bases cartográficas e de dados; 2)
diversidade de funções de mapeamento e análise dos dados; 3) qualidade do mapa final,
exportação em formato vetorial (GIRARD, 2007).
Encontramos dois trabalhos na área da geografia da saúde que utilizaram o programa em
suas pesquisas: a) Barros, Barros e Caviglione (2005) e, b) Matsumoto, Lima e Casagrande (2013).
O primeiro enfocou a dessemelhanças intra‐urbanas de Londrina‐Paraná‐Brasil, a partir dos
dados da Carta de Uso de solo da Área Urbana de Londrina e do Censo IBGE 2000, utilizando‐se
dos programas computacionais SPRING e PHILCARTO. O trabalho concluiu que a utilização do
geoprocessamento permitiu revelar de uma forma global e setorizada as desigualdades intra‐
urbanas de Londrina, tanto em seus aspectos do meio físico, quanto sócio‐econômicos. O
segundo objetivou representar cartograficamente, através de mapas, os casos de leishmaniose
visceral em São Paulo, bem como aplicar a técnica estatística de autocorrelação espacial, para
verificar algumas características acerca da doença. Para isso, foi utilizado o software PHILCARTO,
na elaboração de mapeamento e aplicação de técnicas de estatística espacial. Segundo o autor,
foi possível inferir que há uma distribuição da leishmaniose principalmente entre a região
noroeste e oeste do estado e que há uma tendência da espacialização da doença na região oeste
do estado.
2.2 OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente metodologia baseia‐se na utilizada por Matsumoto, Lima e Casagrande (2013)
que consiste nos seguintes passos:
1) Levantamento dos dados no DATASUS (Banco de dados SINAN – Sistema de
Informação de Agravos de Notificação);
2) Elaboração da tabela de dados no Microsoft Excel 2010, utilizando o sistema de
códigos adotado para a elaboração da base cartográfica;
3) Construção da base cartográfica do estado do Acre, dividida em municípios, a partir de
uma imagem JPG com a utilização do software PHILDIGIT.
2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO NO ESTUDO DA GEOGRAFIA DAS
HEPATITES VIRAIS NO ACRE
Com os dados obtidos e a base cartográfica pronta passamos para a manipulação dos
dados e confecção dos mapas. As variáveis utilizadas foram notificações de casos de hepatites
virais no estado do Acre. A partir destes dados foram elaborados mapas que demonstram a
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

situação atual das concentrações da doença nos municípios do estado. Os dados foram coletados
de forma a possibilitar a análise dos casos confirmados de hepatites por ano em cada município
do Acre. Para melhor compreender o fenômeno dividimos em duas series temporais: 1) período
de 2002 a 2006 e; 2) período de 2007 a 2013.
No primeiro período percebemos que o município com maior quantidade de casos foi Rio
Branco com 637 casos, seguido de Cruzeiro do Sul com 234, Tarauacá com 222, Feijó com 135,
Mâncio Lima com 81 e Sena Madureira com 51. Os municípios restantes tiveram menos de trinta
casos confirmados. Para apresentar as informações acima se elaborou um mapa “coroplético
com círculos proporcionais sobrepostos”, conforme figura 02, que apresenta as informações
localizando o espaço de ocorrência. Segundo Girard (2007) o mapa coroplético com círculos
proporcionais sobrepostos também é um mapa bivariável onde a variável de valor absoluto deve
ser representada pelos círculos proporcionais e a variável de relação pelas cores das áreas.
Figura 01: Quantidade de casos confirmados de hepatites virais nos municípios do Acre no
período de 2002 a 2006.
NOME
Acrelândia N= 1
Assis Brasil N= 1
Brasiléia N= 1
Bujari N= 1
Capixaba N= 1
Cruzeiro do Sul N= 1
Epitaciolândia N= 1
Feijó N= 1
Jordão N= 1
Mâncio Lima N= 1
Manoel Urbano N= 1
Marchal Thaumaturgo N= 1
Plácido de Castro N= 1
Porto Acre N= 1
Porto Walter N= 1
Rio Branco N= 1
Rodrigues alves N= 1
Santa Rosa do Purus N= 1
Sena Madureira N= 1
Senador Guiomard N= 1
Tarauacá N= 1
Xapuri N= 1
As alturas dos retângulos do diagrama de barras
são proporcionais ao número de unidades espaciais
para cada modalidade da variável :
'NOME'
máximo = 1 para a modalidade 'Acrelândia'

2002 à 2006
637 [17]

222 [7]
135 [8]
51 [11]

Grupo de pesquisas "Realções Sociais e educação".
Campus Rio Branco - IFAC
12 [9]
Cleilton Sampaio de Farias
1 [22]
Programa de doutorado em Ensino de Biociências
e Saúde. LAEFiB. IOC/FIOCRUZ
Elaborado com Philcarto * 03/05/2014 13:03:26 * http://philcarto.free.fr

É possível relacionar os locais com as maiores quantidades de casos com aqueles com
maiores quantidades populacionais no período estudado, ou seja, Rio Branco tinha 290.639
habitantes, Cruzeiro do Sul 73.948 tinha habitantes, Sena Madureira tinha 34.230 habitantes,
Tarauacá tinha 32.171 habitantes e Mâncio Lima tinha 13.785 habitantes. A esse fato pode‐se
relacionar também a ocupação irregular de áreas improprias para habitação sem infraestrutura e
saneamento básico. Além disso, todos esses municípios estão na faixa de fronteira com a Bolívia
e Peru – zonas produtoras de drogas – fato que possibilita um alto fluxo de drogas nos
municípios.
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No segundo período, foram confirmados 2.791 casos em Rio Branco ‐ que permanece
como o município com maior número ‐ seguido por Cruzeiro do Sul com 1.292. Logo após
aparece Tarauacá com 253, Sena Madureira com 204, Brasiléia com 188, Plácido de Castro com
180, Feijó com 136 e Mâncio Lima com 106. Os municípios restantes tiveram menos de cem
casos confirmados. Para apresentar as informações acima se elaborou um mapa de “nuvens de
pontos” conforme figura 02. Segundo Girard (2007) o mapa de nuvens de pontos deve ser
utilizado para representar quantidades com o princípio de distribuir pela área de cada unidade
espacial o numero de pontos proporcional à variável representada, representando
significativamente a densidade do fenômeno.
Figura 02: Quantidade de casos confirmados de hepatites virais nos municípios do Acre no
período de 2007 a 2013.
2007 à 2013
1 ponto = 10

Grupo de pesquisas "Realções Sociais e educação". Campus Rio Branco - IFAC
Cleilton Sampaio de Farias
Programa de doutorado em Ensino de Biociências e Saúde. LAEFiB. IOC/FIOCRUZ
Elaborado com Philcarto * 03/05/2014 12:57:08 * http://philcarto.free.fr

Como no primeiro período, é possível relacionar os locais com as maiores quantidades de
casos com aqueles com maiores quantidades populacionais, ou seja, Rio Branco tem 357.194
habitantes, Cruzeiro do Sul tem 80.377 habitantes, Sena Madureira tem 40.311 habitantes,
Tarauacá possui 37.571 habitantes e Mâncio Lima possui 16.411 habitantes.
Comparando os dois períodos, Rio Branco teve 438,14% de aumento dos casos
confirmados, Cruzeiro do Sul teve 552,13% de aumento e Tarauacá teve 13,96% de aumento.
Contrariamente a isso, no município de Jordão ocorreu uma redução de 76% dos casos, em Porto
Walter 80% e em Porto Acre 76%. Para apresentar as informações acima se elaborou um mapa
de “círculos proporcionais concêntricos e semicírculos opostos” conforme figura 03. Segundo
Girard (2007) o mapa de círculos proporcionais concêntricos e semicírculos opostos é o mesmo
do mapa de círculos proporcionais e trata‐se de um mapa bivariável em que as duas variáveis que
exprimem quantidades são representadas por dois círculos sobrepostos com um mesmo centro,
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para isso é necessário que as duas variáveis sejam da mesma natureza, pois os círculos são
calibrados segundo uma mesma legenda.
Figura 03: Comparação das quantidades de casos confirmados de hepatites virais nos municípios
do Acre no período de 2007 a 2013 e no período de 2007 a 2013.
2007 à 2013
2791 [17]
1292 [2]
180 [21]
86 [12]
39 [16]
3 [19]
2002 à 2006
2007 à 2013

Grupo de pesquisas "Realções Sociais e educação". Campus Rio Branco - IFAC
Cleilton Sampaio de Farias
Programa de doutorado em Ensino de Biociências e Saúde. LAEFiB. IOC/FIOCRUZ
Elaborado com Philcarto * 03/05/2014 13:00:43 * http://philcarto.free.fr

Na simples observação do mapa acima já nota‐se o que foi mencionado anteriormente,
pois, quase todos os círculos proporcionais que representam o período de 2007 a 2013 se
encontram com tamanhos acima dos que representam o período anterior. Este fato comprova
pela via espacial que os casos de hepatites virais no estado do Acre aumentaram. No entanto,
para melhor análise é necessário um estudo complementar que leve em consideração o aumento
populacional e relacione com o aumento dos casos confirmados de hepatites virais nos
municípios.
Enfim, percebemos que o software Philcarto abrange somente os requisitos da
cartomática, ou seja, “da cartografia e automática que pressupõe o conjunto de procedimentos
matemáticos e gráficos destinados a traduzir sobre uma base cartográfica a variação espacial de
uma variável” (Waniez, 2002 apud Girard, 2007, p. 04), e, por isso, é restrito quanto ao conjunto
de sistemas que compõe um SIG principalmente com relação ao georreferenciamento. Por isso,
não permite a inserção de alguns dos elementos externos necessários à compreensão de mapas
como a escala, a indicação de norte, as coordenadas geográficas e título do mapa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As hepatites se distribuem de forma universal, variado de região para região de acordo
com os fatores geográficos, o Brasil, também há grande variação regional na prevalência de cada
hepatite, com a região norte ou amazônica despontando como o local de maiores índices.
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Para compreender a distribuição espacial dos casos de hepatites caracterizou‐se as
formas mais comuns de hepatites virais, depois levantou‐se a quantidade de casos notificados e,
por fim, manipular esses dados e demonstra‐los através de SIG. Para tanto, realizou‐se pesquisa
bibliográfica e um estudo quantitativo onde os dados secundários foram coletados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – SINAN do Ministério da Saúde e manipulados através do
software livre para SIG Philcarto, desenvolvido pelo geógrafo francês Philippe Waniez.
Assim, constatou‐se na análise de duas series anuais que os casos confirmados de
hepatites viriais aumentaram continuam ocorrendo e, comparando o período anterior, nota‐se
um aumento significativo. Em vista de tudo percebe‐se que a geografia da hepatite no Acre se
apresenta bem difundida pelo espaço, no entanto, seus maiores valores encontram‐se nos locais
mais urbanizados e com as maiores quantidades populacionais, como Rio Branco e Cruzeiro do
Sul. Isso pode ser explicado pelo forte êxodo rural e a ocupação desordenada de áreas improprias
para habitação, com a ausência de condições mínimas de saneamento básico. Por fim, a
utilização do software Philcarto foi essencial para compreendermos a distribuição espacial das
hepatites virais nos municípios do Acre, no entanto, o software possui algumas limitações que
restringem a qualidade e entendimento dos mapas elaborados por este meio.
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RESUMO
A pesquisa irá abordar a dinâmica
climática, assim como as atividades realizadas pelos
moradores, como a vida social, enfatizando a educação,
o turismo, a saúde, cultura, economia e infraestrutura
local. Fundamenta‐se no método dedutivo para
atividades de gabinete, considerando as particularidades
da pesquisa de campo, além do apoio da orientação
fenomenológica na percepção e descrição do ambiente,

por meio de fontes primárias e secundárias, obtendo
como resultado a alta potencialidade turística que o
povoado possui, devido situar próximo a área do Parque
Nacional dos Lençois Maranhenses e com características
naturais com potencial exploratório, porém é um fator
desconhecido que pode contribuir para a economia
regional.

PALAVRAS‐CHAVE: Climatologia social; Fisiografia; Travosa

SOCIAL ANALYSIS AND THE TOWN OF TRAVOSA CLIMATOLOGICAL,
CITY OF SANTO AMARO – MA

ABSTRACT
The research will be addressed a
climatology dynamic by the locals as social life,
emphasizing education, tourism, health, culture,
economy and local infrastructure, are based on the
deductive methods for activities cabinet, and inductive,
considering the particularities of the research field and
the support of the phenomenological orientation in

perception and description of the environment, through
primary and secondary sources, obtaining high tourism
potential that the town has due situated close to the
National Park area of Maranhão Sheets and natural
features potentially exploitative, but it is an unknown
factor that can contribute to the regional economy.

KEY‐WORDS: Environmental Perception; Physiography; Travosa.
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ANÁLISE SOCIAL E CLIMATOLÓGICA DO POVOADO DE TRAVOSA,
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO ‐ MA
INTRODUÇÃO
A percepção ambiental da paisagem torna‐se essencial à pesquisa, pois é estando próximo
ao elemento natural que pode de fato conhecer e perceber suas formações, a dinâmica, o clima,
vegetação, o curso do rio e potencialidades, sendo assim, a parte complementar e essencial da
pesquisa.
Para Bertrand (1968, p.72), a paisagem é o resultado sobre certa porção de espaço, de
combinação dinâmica e, portanto instável dos elementos físicos, biológicos e antrópicos que,
interagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem um conjunto único e indissociável em
contínua evolução.
O Maranhão é um estado com grandes riquezas naturais, e de beleza incomparável, com
ambientes diversificados apresentando áreas de dunas, praias, mangues, cachoeiras e rios de
águas claras e calmas, outras mais densas com correntezas mais fortes, além da influência que há
com força da maré em direção ao ambiente fluvial, chegando a transformar novos ambientes
como as lagunas, demonstrando uma topografia modelada pela ação de fatores bióticos e
abióticos.
No município de Santo Amaro do Maranhão pode‐se observar como é a interação do
clima com a transformação de mudanças da paisagem, influenciando a vegetação e a vida
humana.
O objetivo dessa pesquisa é compreendermos as características estruturais desse
ecossistema, assim como a paisagem resultante de interelações bióticas e abióticas, além das
potencialidades do meio físico do povoado de Travosa, relatando as principais feições
morfoestruturais (geologia e geomorfologia), contextualizando assim o ambiente aos fatores
físicos observados e a relação homem – natureza.
Por fim, serão também abordadas as atividades operadas pelos moradores, a vida social,
enfatizando a educação, o turismo, a saúde, cultura, economia e infraestrutura local.
MATERIAIS E MÉTODOS
O povoado de Travosa está localizado no município de Santo Amaro na região setentrional
do mesmo. Esta área foi o objeto de estudo da pesquisa de campo, um dos pontos de localização
do povoado está entre as coordenadas 2° 22’ 42,5” lat. Sul e 43° 16’ 43” long. Oeste, como
mostra a figura 1.
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FIGURA 1: Localização do povoado de Travosa
FONTE: Do autor, 2014.
Para uma pesquisa ter caráter científico é necessário a utilização de uma metodologia que
conduza investigação, contribuindo com o conhecimento racional, que segundo Freixo (2010),
“está constituído por uma série de elementos básicos, tais como um sistema conceptual,
hipóteses e definições, diferenciando‐se das sensações ou imagens que se reflectem”, ou seja,
esse conhecimento não está baseado somente no visível ou imaginário, mas numa busca
investigativa com fundamentos teóricos que consigam comprovar sua veracidade.
Os procedimentos utilizados foram:
 Levantamento bibliográfico, relacionados aos fatores físicos e humanos, com
apoio de livros, monografias, artigos, dissertações, etc.;
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 Visita de campo;
 Descrição geológica, geomorfológica, climatológica, hidrográfica e pedológica,
a partir da observação e da análise de dados coletados em campo;
 Coleta in loco da temperatura do solo, temperatura e umidade do ar e
velocidade do vento;
 Registro das coordenadas geográficas com apoio do GPS Garmim;
 Registros fotográficos;
 Entrevistas com os moradores;
 Análise dos dados obtidos;
 Elaboração de pesquisa final.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Geologia e Geomorfologia
A posição intracratônica do Meio‐Norte (Maranhão‐Piauí) favoreceu a formação de uma
estrutura geológica sedimentar, constituindo vasta bacia cuja gênese está ligada às transgressões
e regressões marinhas, combinadas com movimentos subsidentes e arqueamentos ocorridos
desde o início do Paleozóico ao final do Mesozóico (IBGE, 1984).
Durante os movimentos negativos eram depositados sedimentos marinhos, acumulando‐
se arenitos, folhedos e calcários, enquanto que durante os movimentos epirogenéticos positivos
depositaram‐se sedimentos basálticos de origem continental. (POMPEO, 2005)
No período Juro‐Cretáceo ocorreram atividades ígnea de certa importância. Durante esse
período movimentos tectônicos provocaram a formação de um "horst" de direção aproximada
leste‐oeste, denominada Arco Ferrer‐Urbano Santos, responsável pelos afloramentos de rochas
pré‐cambrianas, mais importantes na área do Gurupi, e pela fragmentação da grande bacia
sedimentar, dando origem às bacias epicontinentais de São Luís e Barreirinhas (IBGE, 1984).
A bacia de Barreirinhas, na qual o povoado de Travosa está situado, limita‐se a oeste pelo
"horst" de Rosário que separa a bacia de São Luís, seu limite sul é o Arco Ferrer‐Urbano Santos
apresentando testemunhos na bacia do Munim (Figura 02), estendendo‐se em seguida para o
oceano.
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FIGURA 02: Afloramento do Arco Ferrer‐Urbano Santos, no rio Munim.
FONTE: Arquivo do Autor, 2013.
A espessura do Arco Ferrer‐Urbano Santos é de 7000 m aproximadamente e ocupa uma
área de 85.000 km² dos quais 75.000 são submersos. O quaternário (Holoceno) é representado
pelos depósitos litorâneos marinhos e depósitos eólicos, muito extensos na região de
Barreirinhas‐Humberto de Campos e por aluviões flúvio‐marinhos do Golfão Maranhense e do
estuário do rio Turiaçu (POMPEO, 2005).
O Relevo caracteriza‐se por ser moderado em sedimentos recentes correspondente a uma
Baixada litorânea, constituída por linhas de praias e restingas, com dunas moveis e fixas,
tabuleiros e planícies fluvio‐marinhas. Essas planícies são responsáveis pela formação de dunas
móveis que se deslocam constantemente e por dunas fixas com vegetação sofrendo atuação de
clima mais úmido do que o atual. Travosa apresenta em sua geologia de “formações
sedimentares inconsolidadas, da idade Quaternária, comportas quase exclusivamente por areias
quartzosas de granulometria fina a muito‐fina, provenientes da área oceânica adjacente”
(SOARES, 2005 apud SOUZA, 2007 p.19).
A geomorfologia apresenta “modelado eólico configurado por um extenso campo de
dunas móveis [...]. No campo de dunas, o relevo é caracterizado por formas suaves a
moderadamente onduladas, exceto nas zonas de barlavento onde possui altas declividades”
(SOUZA, 2007, p.20).
Vegetação e Hidrografia
A cobertura vegetal da área em estudo é formada por gramíneas e vegetação de dunas e
gramíneas e mangues. De acordo com Souza (2007, p.55), “a maior extensão é ocupada por
dunas móveis e fixas ou por vegetação herbácea, de ciclo curto, que recobre o solo apenas
enquanto há umidade. Durante a estação seca, essa zona fica exposta a uma ação mais intensa
de agentes morfogenéticos.”
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Os mangues são caracterizados por possuir grande poder de regeneração, ocorrendo em
ambientes salinos ou salobros, acompanhando os cursos dos rios, instalando‐se em áreas que
sofrem influências de marés. (SILVA et al, 1994).
O Povoado de Travosa possui áreas de mangues, representadas pelo mangue vermelho
(Rhizophora mangle), nessa área se observa a grande quantidade de materiais biológicos como
sarnambi nas áreas próximas, caranguejos e aves.
O povoado de Travosa apresenta sistema hidrográfico formado pelas Bacias do Periá com
5.000km², Bacias do Munim com 15.800km² e Bacia do Itapecuru com 54.300km². Suas lagoas
perenes e dependem da pluviosidade. Localiza‐se na Bacia do Litoral Oriental no limite oeste dos
Lençóis Maranhenses (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2010).
Pedologia
Os solos predominantes são de origem marinha, com formação pela ação dos ventos,
pouco desenvolvidos e de baixa fertilidade natural. O solo de Travosa pode ser classificado como
areno‐quartzoso, com duas principais unidades taxionômicas: areias quartzosas marinhas e
quartzosas.
As areias quartzosas marinhas apresentam solos profundos, com baixo conteúdo de
argila, sempre inferior a 15%. A fertilidade natural é muito baixa e apresenta‐se excessivamente
drenado. O horizonte A é fracamente dissolvido e repousa sobre o C constituído por areias
quartzosas, cuja origem está ligada à ação dos ventos na orla litorânea. Nele estão incluídos as
dunas tanto fixas como móveis. (POMPEO, 2005)
Segundo o mesmo autor Pompeo (2005) as areias quartzosas são solos não consolidados,
de coloração branca e cinzenta claro, onde o horizonte se apresenta ligeiramente enriquecido
pela matéria orgânica uma vez que a vegetação predominantemente é a litoral de restingas e
dunas. As areias quartzosas são solos que apresentem teores em argila inferiores a 15%.
Compreende solos arenosos essencialmente quartzosos, muito profundos, excessivamente
drenados, forte e fortemente ácidos e de baixa a muito baixa fertilidade natural
Este tipo de solo apresenta baixas saturação de bases e alta a média saturação de
alumínio trocável. Não dispõem praticamente de nenhuma reserva de nutrientes para as plantas.
A seqüência dos horizontes é do perfil do tipo A/C, onde A apresenta profundidade variável, com
baixos teores de matéria orgânica (IBGE, 1984).
Análise climatológica
A análise foi realizada no dia 17 de agosto de 2013, no povoado de Travosa, situado no
município de Santo Amaro onde possui clima com temperaturas geralmente elevadas durante o
ano e uma amplitude térmica média anual, em torno de 2ºC. O total de chuva anual é elevado,
atingindo uma precipitação pluviométrica que fica entre 1600 a 1800m, com duas estações bem
definidas de regime sazonal.
De acordo com o Instituto de Agronegócios do Maranhão (1984) a estação chuvosa tem
duração de sete meses ‐ Janeiro a Julho, concentrando‐se cerca de 88% do total anual. Verifica‐
se, também, maior concentração de chuva no período que vai de Fevereiro a Maio, com 65% do
total. De Agosto a Dezembro as chuvas são bastante escassas, em torno de 4% do total anual.
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Os dados registrados foram: Temperatura, umidade relativa e velocidade do vento em
três ambientes distintos: dentro da escola U.E Newton Bello (Ponto A) com sombra total(St); no
pátio com sombra parcial (Sp) e na frente da escola, área externa, sem sombra (Ss) registrou‐se,
a temperatura registrada foram respectivamente do solo de 28ºC, 28ºC e 30ºC referente ao
primeiro horário. No segundo horário, tem‐se as medições de 29ºC, 28ºC e 42ºC. No terceiro
horário, teve‐se a medição de 29ºC, 27ºC e 46ºC. Gráfico 1.

GRÁFICO 01: Temperaura do solo Escola Newton Bello
FONTE: Dados da Pesquisa, 2013.
A partir dessas avaliações constatamos que a temperatura aumentou justamente na área
sem sombra devido a maior influencia da radiação solar e do calor específico da areia quartzosa,
o período analisado que possuiu maior temperatura foi às 14h, onde percebemos que as
radiações solares apresentam crescimento dos raios de maior comprimento a partir das 10h e
diminui a partir das 14h, porém o horário registrado representa a temperatura máxima absorvida
pelo solo, devido a absorção dessa energia e liberação nas horas posteriores, o ambiente possui
essas temperaturas devido a sua localização próxima ao equador, interferindo diretamente no
ambiente.
Portanto, o clima é quente com pouca variação entre as áreas de maior, menor e
nenhuma incidência solar.
Foram ainda realizadas outras medições nas áreas de mangue (Ponto B) e dunas (Ponto
C) onde podemos constatar, que o local apesar de quente é muito úmido, este fato deve‐se a
grande quantidade de corpos hídricos na região, e a aproximação com o mar, o que torna o
ambiente favorável à manter suas características físicas, como mostra a tabela 1.
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PONTO A (ESCOLA)
Coordenadas: 2°22’42,5” Lat.Sul
43°16’43” Long.Oeste
1º HORA
08h23min 2º HORA
12h
3º HORA
TEMPERATURA DO SOLO
Sombra total
28°C
Sombra total
29°C
Sombra total
Sombra parcial
28°C
Sombra parcial
28°C
Sombra parcial
Sem sombra
30°C
Sem sombra
42°C
Sem sombra
UMIDADE DO AR MEDIDO ÀS 08H23min
Sombra Total=60°C
Sombra Parcial=52°C
Sem Sombra=50°C
VELOCIDADE DO
VENTO

2,6 m/s

VELOCIDADE DO 3,1
VELOCIDADE DO
VENTO
m/s
VENTO
PONTO B (MANGUE)
HORARIO: 08h55min
Coordenadas: 2°22’34” Lat.Sul
43°16’12” Long. Oeste

14h
29°C
27°C
46°C

1m/s

TEMPERATURA
SOLO

SOLO

32°C

MARGEM
25°C
ÁGUA
28°C
UMIDADE (%)
61%
VELOCIDADE DO VENTO
9,6 m/s
PONTO C (CRISTA DAS DUNAS)
HORARIO: 9h26min
Coordenadas: 2°22’05” Lat.Sul
43°16’17,5”Long.Oeste
TEMPERATURA
25°C
AR
28°C
VELOCIDADE DO VENTO
11,6 m/s
UMIDADE (%)
60%
Tabela 01: Tabela de mensuração dos pontos A, B e C no Povoado Travosa
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013.

Entre os fatores analisados, percebe‐se que os maiores registros de umidade estão
relacionado a presença de corpos hídricos próximo, como rio, mangue e praia e a velocidade do
vento com valores maiores nas crista das dunas, onde não há influencia de nenhuma barramento
artificial ou natural das correntes de ar.
A análise teve como objetivo quantificar os parâmetros climáticos do local em estudo,
assim como demostrar os resultados obtidos, caracterizando o seu conforto térmico.
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Aspectos Sociais
O turismo do povoado de Travosa é caracterizado como turismo de aventura. O principal
atrativo é o Parque Nacional dos Lençois Maranhenses, que atrai turistas de municípios vizinhos
e de outros Estados.
O povoado não apresenta nenhuma estadia como hotel, às pessoas se hospedam em casa
de parentes ou acampamentos. A Associação Maranhense de surf realiza no mês de Abril a 4º
etapa do campeonato maranhense na praia de Travosa movimentando o turismo local. A
visitação ao povoado está condicionada devido o município está localizado dentro do Parque
nacional dos lençóis maranhenses.
A cultura religiosa do local é composta por religiões de origem africanas, como o
candomblé; protestantes e católicas, com isso verifica‐se a diversidade religiosa que Travosa
apresenta, assim como a influência e a relação destas religiões na pequena área.
A atividade econômica desenvolvida é do setor primário a agricultura de subsistência
cultivo de coco, jaca, caju, carnaúba, milho e mandioca. A pesca é praticada de forma rudimentar
“em Travosa a comunidade vive basicamente da pesca artesanal utilizando vários apetrechos de
pesca como zangaria, caçoeira e malhão” (FUNDAÇÃO SOUSANDRADE, 2002, p.5), há também a
produção, manejo e comercialização de Sarnambis nas cidades vizinhas como Primeira Cruz e
Humberto de Campos.
A educação do povoado é composta por uma escola no nível fundamental de pequeno
porte, com professores de cidades vizinhas, sendo suficiente para a demanda da população.
Porém a finalização da educação básica é realizado na sede do município.
A saúde, consta com um posto na qual cumpre as necessidades básicas, porém o serviço
de urgência/emergência adequado acontece no município de Primeira Cruz.
O povoado apresenta a maioria de suas casas de alvenaria e energia elétrica, através do
programa Luz para Todos do governo Federal, o centro de Travosa é marcado pela Igreja Católica
e a Escola U.E Newton Bello, as ruas são de areia com vegetações frutíferas no quintal das casas,
o abastecimento de água é feito através de poços, com água retirada com o auxilio de bombas
manuais ou através de baldes, sem saneamento básico, “as necessidades fisiológicas são
depositadas em fossas ou então nas tradicionais sentinas [...] sendo ainda bastante significativo o
número de residentes que o fazem ao relento, protegidos pela vegetação. Não há rede de coleta
e sistema de tratamento de esgoto no município. (Castro, Lobato, Rocha. 2007 p.4). O
deslocamento é realizado a pé, com animais e veículos 4x4.
CONCLUSÃO
1 ‐ O povoado situa‐se próxima à praia, em uma área composta por manguezais, dunas, restinga
e igarapés, apresentando um padrão de ocupação semelhante à zona urbana de Santo Amaro,
salvo por não haver nenhuma pavimentação;
2 ‐ Há dois principais acessos: com veículos 4x4 (somente no período seco) ou por barco e trator
(no período chuvoso). O transporte nas proximidades do povoado se dá em bicicleta, cavalo,
jumento e a pé;
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3 ‐ Os moradores de Travosa têm seu modo de vida regido fundamentalmente pela pesca
artesanal, praticada na praia, manguezal, lagos e lagoas interdunares;
4 ‐ As espécies exóticas de peixes, como tambaqui e tilápia, estão presentes nas lagoas
interdunares e nos rios, o que tem diminuído a disponibilidade de peixes nativos;
5 ‐ A diminuição dos pescados também está relacionada ao assoreamento dos rios pelo avanço
das dunas;
6 ‐ As questões naturais contribuem para a formação da paisagem e para a alta potencialidade
turística do povoado;
7 – Possui características naturais com potencial exploratório, porém é um fator desconhecido
que pode contribuir para a economia regional.
8 ‐ Alta potencialidade turística devido situar próximo a área do Parque Nacional dos Lençois
Maranhenses e com características naturais com potencial exploratório, porém é um fator
desconhecido que pode contribuir para a economia regional.
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MUNICÍPIO DE PALMAS‐TO
SILVA, Cristina Sousa da(PQ)1
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins(IFTO) – Campus Araguaína ‐ e‐mail:
cris.tina.s@hotmail.com

RESUMO
Este artigo consiste em parte dos resultados de pesquisa de mestrado defendida no ano de 2013. Trata‐se da
descrição e caracterização dos agentes que atuam na prestação do serviço de Transporte Escolar Rural Terrestre nas
Escolas Municipais de Tempo Integral localizadas na zona rural do município de Palmas‐TO. Utilizou‐se revisão
bibliográfica e pesquisas de campo, com observação participante, vivenciando as rotinas do Transporte Escolar Rural
Terrestre no município. Identificou‐se como atuantes desse processo, tanto agentes públicos como privados, que
juntos contribuem para implementar as Políticas Públicas de Apoio ao Transporte Escolar, que em Palmas, assim
como no Brasil afora, carecem ainda de muitas melhorias.

PALAVRAS‐CHAVE: Transporte Escolar, Políticas Públicas, Custos.
AGENTS FOR SERVICE PROVISION OF SCHOOL BUSES IN RURAL MUNICIPALITY OF PALMS‐TO
ABSTRACT
This article is part of the search results masters defended in 2013. This is the description and characterization of
agents that act in the provision of School Transport Rural Roads in Municipal Schools Full time service in the rural
area of the municipality of Palmas‐TO. We used literature review and fieldwork with participant observation,
experiencing routines School Transport Rural Roads in the county. It was identified as active in this process, both
public and private actors, which together contribute to implement the Public Policy to Support School
Transportation, which in Palmas, as well as throughout Brazil, still need many improvements.

KEY‐WORDS: School Transportation, Public Policy, Expenditure

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO IFTO CAMPUS ARAGUAÍNA
INTRODUÇÃO
O Transporte Escolar Rural (TER), elemento fundamental para a garantia da igualdade nas
condições de acesso à educação, vem sendo objeto de investimentos públicos massivos.
Particularmente após o ano de 2004, esses investimentos vêm crescendo através do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). Entre os anos de 2011 e 2012, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação desenvolveu uma pesquisa de âmbito nacional no
sentido de estimar os custos do TER por região. No Estado do Tocantins essa pesquisa foi
operacionalizada através do Núcleo de Estudos Contemporâneos(NECON), grupo de estudos
multidisciplinar vinculado à Universidade Federal do Tocantins (UFT). Vinculada a esse Núcleo
desenvolveu‐se a pesquisa que resultou no presente artigo, o qual pretende contribuir com
subsídios ao poder público municipal de Palmas‐TO no tocante à implementação e gestão das
políticas públicas de TER.
O Ministério Público Federal (MPF), Procuradoria da República no Estado do Ceará, define o
transporte escolar como um “serviço de utilidade pública e direito público subjetivo, ficando
evidente que o Poder Público deve oferecê‐lo gratuitamente para crianças e adolescentes que
não tenham escola perto de casa” (BRASIL, 2006, p. 9). Embora não especifique o que considera
como “perto” ou “longe”, a definição do MPF evidencia a desigualdade no oferecimento do
direito social a educação, pois deixa subentendido que há crianças e adolescentes que não
dispõem de escola próxima à sua residência.
Na sociedade brasileira, a desigualdade na distribuição de oportunidades finda por limitar o
exercício de direitos fundamentais do cidadão, como o direito a educação por exemplo. Um
cenário de disparidades sociais vem desencadeando a implantação de políticas públicas com
intuito de garantir tais direitos, e nesse contexto estão inseridos os programas de apoio ao
transporte escolar, que visam assegurar condições de acesso e de permanência no ambiente
escolar a todos os estudantes.
A primeira experiência nesse sentido se deu com o Programa Nacional de Transporte Escolar
(PNTE) que teve sua origem na política para o transporte escolar realizada pela Fundação de
Assistência ao Estudante (FAE), em 1993, em caráter experimental, mediante programa de
assistência financeira aos municípios. O PNTE era uma modalidade de assistência financeira que
dependia da elaboração de Planos de Trabalho Anuais como condição para a celebração de
convênio entre o governo federal e estados/municípios. Os estados pleiteavam recursos para
projetos específicos, sendo envoltos em uma série de condicionantes políticos para a sua
realização. Esse processo de celebração de convênio sofria vários intervenientes no momento da
definição daqueles municípios que seriam contemplados, porque esta definição não se restringia
à análise da qualidade dos Planos de Trabalho Anuais(MOURA; CRUZ, 2013).
A instituição de políticas de apoio financeiro automático amenizou a disparidade na distribuição
dos recursos destinados ao transporte escolar. Com a criação do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE) em 2004, o PNTE passou a ser direcionado, exclusivamente, para as
Organizações Não‐Governamentais (ONGs), sem fins lucrativos, mantenedoras de escolas de
ensino fundamental especializadas em atender alunos com necessidades educacionais especiais
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residentes em áreas rurais e urbanas. Finalmente em 2007 o PNTE foi extinto(Moura; Cruz, 2013,
p.25)
O PNATE foi instituído no âmbito do Ministério da Educação, sob a responsabilidade do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio da Medida Provisória nº 173, de 16
de março de 2004 visando oferecer transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público,
residentes em área rural, por meio de assistência financeira automática, em caráter suplementar,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Inicialmente o objetivo do Programa era
garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do Ensino
Fundamental público residentes em área rural que utilizassem transporte escolar.
Posteriormente, alterações na legislação estenderam o benefício a todos os estudantes da
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), também residentes na
zona rural(MOURA; CRUZ, 2013)
Com a implementação do PNATE, a transferência dos recursos aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios ocorre de forma descentralizada e automática, sem necessidade de convênio,
acordo, ajuste ou instrumento congênere, sendo o montante dos recursos financeiros repassado
com base no quantitativo de alunos do ensino básico público residentes em área rural, conforme
informações do Censo Escolar do ano anterior. (MOURA; CRUZ, 2013)
No contexto dessas políticas públicas figura ainda o Programa Caminho da Escola, como uma
modalidade de assistência financeira que consiste na concessão de linha de crédito especial aos
estados e municípios para aquisição de ônibus, micro‐ônibus zero quilômetro e de embarcações
novas, através de contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). O intuito deste Programa é apoiar os estados e municípios na renovação da frota de
veículos que prestam serviço de Transporte Escolar Rural (TER).
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desta pesquisa utilizou‐se de revisão bibliográfica abordando as políticas de
Transporte Escolar em âmbito Nacional, além de legislações pertinentes ao tema. Dados do
governo federal sobre os recursos destinados ao TER também foram consultados. Contou‐se
ainda com a colaboração da Coordenação de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de
Educação de Palmas‐TO no sentido do fornecimento de dados orçamentários e sobre o traçado
das rotas de TER nas estradas vicinais do município, que foram percorridas nos trabalhos de
campo. Além disso, utilizou‐se da técnica de observação participante, que segundo Lakatos
(2010, p.177): “consiste na participação real do pesquisador na comunidade ou grupo”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para esta pesquisa considerou‐se a realidade de cinco Escolas de Tempo Integral(ETI) localizadas
no município de Palmas‐TO, tais sejam: Escola Municipal de Tempo Integral Aprígio Thomaz de
Matos, Escola Municipal de Tempo Integral Luis Nunes, Escola Municipal de Tempo Integral João
Beltrão, Escola Municipal de Tempo Integral Profª Sueli P. Reche e Escola Municipal de Tempo
Integral Marcos Freire.
Naturalmente, a própria dinâmica da paisagem já se constitui em um agente condicionante da
atividade de transporte rural. Todavia considerou‐se aqui apenas os gentes sociais do processo
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que viabiliza o TER (Transporte Escolar Rural), no município de Palmas ‐ TO. Considerando‐se essa
realidade, identifica‐se inicialmente dois principais grupos de atores nesse processo: 1)aqueles
ligados diretamente ao poder público, responsáveis por viabilizar o TER através da prestação
desse serviço e da implementação das políticas de apoio ao Transporte Escolar; 2) e os usuários
do serviço de TER.
O grupo composto pelos usuários do TER não é homogêneo, pois ao contrário do suposto
inicialmente, durante as observações de campo constatou‐se que eles não são somente os
estudantes. No contato com as comunidades escolares, verificou‐se que os funcionários são
também usuários do TER devido ao fato de residirem na sede do município de Palmas. A SEMED
disponibiliza a locomoção para esses funcionários em veículos semelhantes aos utilizados pelos
estudantes, serviço prestado pela empresa Expresso Miracema LTDA. Aqueles funcionários que
residem na zona rural utilizam veículo próprio para se deslocarem até a escola onde trabalham
ou viajam juntamente com os alunos. Boa parte dos funcionários integram a comunidade escolar
na condição de membro da equipe educadora concomitante à condição de pais/responsáveis de
alunos, o que intensifica seu vínculo com as questões ligadas à rotina da escola e ao TER.
Os agentes ligados ao poder público que atuam no processo que culmina com a efetivação do
TER da rede municipal de Palmas são: a União (através de repasses financeiros oriundos dos
programas de apoio suplementar ao TER); o Estado (através da cessão de uso de veículos
adquiridos através do Programa Caminho da Escola); o próprio Município (através da gestão dos
recursos recebidos do FNDE) e a iniciativa privada (executando o serviço de TER de forma
terceirizada).
A Prefeitura Municipal de Palmas vem dispondo de recursos especificamente destinados ao
Transporte Escolar oriundos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação),
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, criada com a finalidade de prestar
assistência financeira e técnica e executar ações que contribuam para melhorias na educação.
O FNDE dispõe de Programas específicos para atender as peculiaridades do sistema educacional
nacional no tocante às seguintes dimensões: Gestão Educacional; Formação de Profissionais de
Educação; Práticas Pedagógicas e Avaliação; e, Infraestrutura e Recursos Pedagógicos (BRASIL,
2013). Nesse sentido, surgem os Programas voltados a dar suporte ao Transporte Escolar, a
saber: PNTE (Programa Nacional de Transporte Escolar), extinto em 2007; PNATE (Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar), iniciado em 2004 e com vigência até os dias atuais; e
Caminho da Escola, iniciado em 2007 e ainda vigente. Os dois primeiros programas consistem em
repasse financeiro, enquanto o terceiro programa supracitado se dá por meio da concessão de
linha de crédito especial aos entes federados para aquisição de veículos e/ou embarcações
novas, através de contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). O Quadro 1 apresenta os recursos objeto de repasse à Prefeitura Municipal de Palmas
entre os anos de 2000 e 2013.
Quadro 1: Valores recebidos pela Prefeitura Municipal de Palmas para o Transporte Escolar
Nível de Ensino a que
Exercício
Valor repassado
Programa
se destinou o recurso
2000

50.000

PNTE

Não especificado

2001

50.000

PNTE

Não especificado

2002

--

--

--

2003

--

--

--
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2004

85.529,20

PNATE

FUND

2005

85.989,43

PNATE

FUND

2006

75.669,72

PNATE

FUND

2007

126.242,88

PNATE

FUND

2008

134.038,33

PNATE

FUND

2009

195.343,68

PNATE

FUND E MED

2010

195.638,10

PNATE

FUND E MED

2011

212.552,37

PNATE

FUND E MED

2012

214.861,68

PNATE

FUND E MED

2013

138.934,80
PNATE
Adaptado do portal FNDE. <http://www.fnde.gov.br>

FUND E MED

Os valores anteriores ao ano de 2000 não constam do portal FNDE. Os recursos referentes aos
exercícios de 2000 a 2003 correspondem ao período em que ainda encontrava‐se em vigência o
PNTE, o qual dependia da aprovação de Planos de Trabalho Anuais como condição para a
celebração de convênio entre o governo federal e estados/municípios. Neste período municípios
e estados não tinham a garantia líquida do recebimento de recurso específico para o Transporte
Escolar e como demonstram os dados do Quadro 1, o município de Palmas ‐ TO pode não ter
apresentado o referido Plano ou não teve seu Plano aprovado pelo MEC nos anos de 2002 e
2003, pois não constam repasses referentes a esses dois exercícios.
Ainda remetendo‐nos ao Quadro 1, percebe‐se que a partir do ano de 2004 o repasse de recursos
para o transporte escolar foi uma constante, coincidindo com a entrada em vigor do PNATE,
Programa que tem como prerrogativa a garantia do repasse, independentemente da aprovação
de um Plano de Trabalho Anual. O repasse ocorre via FNDE, de forma descentralizada,
dispensando a celebração de convênio.(BRASIL, 2012).
Pode‐se estabelecer como marco divisor de águas na política de prestação de apoio ao
transporte escolar, a implantação do PNATE, pois sua dinâmica inverte a lógica dos repasses,
antes vinculados a uma espécie de “méritos por qualificação”, passando a ser encarado como
uma premissa para o alcance da qualidade na educação. Esse marco ocorreu no ano de 2004 com
a implantação do programa, todavia, observando o Quadro 1 percebe‐se ainda uma
diferenciação nos padrões de valores repassados ao município de Palmas desde a implantação do
PNATE. Entre os anos de 2008 e 2009, houve um aumento de cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) no montante repassado ao município de Palmas, o que inicialmente pode ser questionado,
pois se o recurso é proporcional ao número de alunos. Teria havido tamanha elevação do
quantitativo de alunos em tão curto período de tempo, a ponto de gerar esse considerável
aumento no montante repassado?
Talvez o aumento do montante repassado poderia ter ocorrido em decorrência de tão expressivo
aumento populacional, refletido no quantitativo de alunos, se datasse da década de 1990, época
em que a atual capital do Estado de Tocantins, Palmas, foi implantada e se expandiu rapidamente
atraindo grande contingente populacional em um curto intervalo de tempo. Mas não é essa a
causa, pois a diferenciação crescente verificada no montante de recursos repassados via PNATE
entre os anos de 2008 e 2009 se deve não ao movimento migratório rumo a Palmas, mas à
ampliação da abrangência do Programa, antes com repasse vinculado apenas ao Ensino
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Fundamental (1º ao 9º ano) e a partir de então atendendo a todos os estudantes da Educação
Básica (Ensino Fundamental e Médio) residentes na zona rural.
Outro programa implementado com intuito de dar suporte ao Transporte Escolar Rural (TER) é o
Caminho da Escola. Este atua especificamente na ampliação da frota de veículos escolares,
visando proporcionar aos Estados e Municípios a aquisição de veículos e/ou embarcações para
utilização no TER, através de crédito fornecido pelo BNDES. Segundo a Secretaria Municipal de
Educação(SEMED)‐Palmas, até o ano de 2013 a rede municipal de ensino dispunha de 4(quatro)
veículo escolares adquiridos por meio deste programa, no entanto, a SEMED recebeu da rede
estadual de ensino a cessão de uso destes veículos, tendo sido 1(um) no ano de 2010, 1(um) no
ano de 2011 e 2(dois) no ano de 2012. Conforme informado pela Coordenação de Transporte
Escolar da SEMED‐Palmas, os quatro veículos encontram‐se atualmente em plenas condições de
operação.
Os demais veículos utilizados pelo TER da rede municipal de Palmas ‐ TO são de propriedade do
Expresso Miracema LTDA, empresa que atua no transporte coletivo urbano da capital. A Expresso
Miracema é registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com o nº
25.019.563/0001‐52 e realiza o transporte de alunos por meio de contrato de prestação de
serviço firmado com a SEMED. Os condutores são funcionários da Expresso Miracema LTDA, a
qual se responsabiliza também pela manutenção dos veículos.
A SEMED disponibiliza um monitor para fazer o trajeto diário juntamente com os alunos, esta
figura tem a função de garantir a conduta segura dos estudantes no interior do veículo durante
as viagens. A Coordenação de Transporte Escolar da SEMED informou que os motoristas da
Expresso Miracema LTDA que atuam no TER recebem formação proporcionada pelo SEST‐SENAT
(Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte). Informou
ainda que os monitores que acompanham os estudantes nos veículos escolares passam por curso
de Primeiros Socorros, ministrados pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins, além de
formações pedagógicas que são proporcionadas regularmente a toda a equipe de ensino da rede
municipal de educação.
Segundo esta Secretaria, o contrato de prestação de serviços firmado com a Expresso Miracema
LTDA estabelece valores por quilômetro rodado, todavia o valor cobrado por quilômetro varia
entre R$5,00 e R$5,60(dados de 2013)1 conforme a dificuldade de tráfego na rota, que implica
diretamente nos custos com a manutenção dos veículos. É importante salientar que a
configuração das rotas é sujeita a variações devido a novas matrículas e/ou transferência de
estudantes de uma escola para outra ou ainda devido à mudança de endereço de estudantes.
Nessas situações a Coordenação de Transporte Escolar da SEMED reconfigura o traçado das
rotas, a fim de contemplar a necessidade do estudante transferido ou que mudou de endereço.
Segundo a mesma Coordenação, quando necessárias estas reconfigurações são realizadas
buscando manter a quilometragem total diária firmada em contrato com a Expresso Miracema
LTDA para o ano letivo vigente.
Como consequência desses ajustes, verificou‐se que nem sempre o ônibus escolar vai até a porta
da casa dos estudantes, sendo necessárias caminhadas até algum ponto onde embarcam. Por
vezes isso ocorre devido à impossibilidade do acesso até o local onde os estudantes residem, e

1

Informação fornecida pela Coordenação de Transporte Escolar da SEMED‐Palmas.
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em outras situações ocorre para “encaixar” a prestação do serviço no valor contratado. Observe
a Figura 1:

Figura 1: Alunos esperando o ônibus escolar à margem da estrada vicinal. Fonte: SILVA, 2012
Na foto da Figura 1 os alunos aguardam a passagem do ônibus escolar em um ponto da estrada.
Eles encontram‐se ali sem a presença de um adulto, aumentando o risco de acidentes, podendo
as crianças distraírem‐se em brincadeiras e sofrerem atropelamento na estrada, visto que no
início da manhã o tráfego é mais intenso nas estradas vicinais, decorrente de outros veículos
escolares transitando e do deslocamento dos moradores rumo à sede do município em veículos
próprios. Note‐se ainda que no local onde eles aguardam a passagem do ônibus escolar não há
proteção contra a incidência de raios solares ou contra a chuva, o que representa mais um
transtorno a esses estudantes, que certamente poderá influenciar no estado físico e mental com
que chegam à escola para iniciar suas atividades estudantis, assim como na própria frequência
escolar, pois o fato de não haver uma proteção pode ser um fator condicionante de falta a
escola, sobretudo em dias de chuva.
Na Figura 2 observa‐se a rotina de trabalho de um monitor:
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Figura 2: Estudante faz percurso a pé no retorno à sua residência. Fonte: SILVA, 2012
Na Figura 2, aparece uma monitora concluindo o fechamento da porteira e o estudante iniciando
o percurso a pé rumo à sua residência. A foto foi tirada por volta das 16 horas e 30 minutos, o
que pode nos fazer refletir sobre a sensação do estudante ao caminhar sob o sol até a sua
residência e nos riscos que ele corre de ser atacado por animais durante o trajeto realizado a pé.
Trata‐se de uma criança que aparenta ter não mais que dez anos de idade, o que induz a
consideração de que no mínimo o acompanhamento de um adulto durante esta caminhada seria
prudente.
As situações demonstradas nas Figuras 1 e 2 não são uma unanimidade, pois há estudantes que
embarcam no ônibus escolar na porta de suas residências, não havendo a necessidade de serem
expostos a tais riscos, todavia, se um único aluno sofrer lesão durante esses percursos realizados
a pé entre o embarque/desembarque nos ônibus escolares e as suas casas, essas lacunas na
prestação do serviço certamente viriam à tona.
CONCLUSÃO
Participam do processo de execução do TER membros das seguintes esferas: Federal, por meio
de Programas de Apoio Financeiro Suplementar; Estadual, por meio da cessão de uso de veículos
advindos do Programa Caminho da Escola; Municipal, executando recursos e estabelecendo as
rotas e por fim a esfera privada, através da prestação do serviço de transporte de passageiros. De
um lado estão os agentes públicos e privados que fazem o TER acontecer, mas por outro lado
existem aqueles que se constituem no objetivo último de todas essas políticas: o usuário. Estes
são os que conhecem a realidade do TER de perto, e, longe dos gabinetes, sentem na pele as
dificuldades do dia‐a‐dia de ser estudante na zona rural.
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RESUMO
O espaço, o lugar, o território, a paisagem e a
região são categorias que devem embasar as
discussões em sala de aula, pois a apreensão
destes conceitos promove uma genuína
dialogicidade ao ambiente escolar. Encarar o
espaço enquanto ‘seu’, produto de seu
trabalho, é sinônimo de inserção social. Assim,
para uma melhor compreensão das
transformações do espaço, é preciso desvendar
de que forma os grupos sociais, atuam sobre
esta configuração territorial, transformando e
produzindo as paisagens. Além disso, é
necessário um reconhecimento de tais grupos

sociais enquanto partícipes na produção da
cultura política e do poder local para desta
forma promover valores cidadãos. Foi na busca
deste sentimento de pertencimento que a
pesquisa foi desenvolvida. Durante os dois
primeiros bimestres do ano letivo de 2013,
foram trabalhados os conceitos chave da
geografia,
noções
de
cartografia,
e
posteriormente, aproveitou‐se o evento da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para
representar alguns espaços marcantes da
cidade de Coelho Neto – MA por meio da
construção de maquetes.

PALAVRAS‐CHAVE: cidadania; escola; cidade; inclusão; maquetes.

BY A CITIZEN GEOGRAPHY: ASSESSMENT OF SPACE AND INVOLVEMENT WITH THE
SITE FROM BUILD MAQUETES MIDDLE OF IFMA EDUCATION CAMPUS COELHO NETO
ABSTRACT
Space, place, territory, landscape and region
are categories that should buttress discussions
in the classroom since the seizure of these
concepts promotes a genuine dialogicity the
school environment. Face space as 'their'
product of his labor, is synonymous with social
inclusion. So for a better understanding of the
transformations of space, you need to unravel
how social groups work on this territorial
configuration, producing and transforming
landscapes. In addition, a recognition of such
social groups as participants in the production
KEY‐WORDS: citizenship; school; city; inclusion; models.

of political culture and local government to
thereby promote civic values is necessary. Was
in search of this sense of belonging that the
research was conducted. During the first two
marking periods of the school year 2013 were
worked key geography concepts, notions of
cartography, and later took advantage of the
event of the National Week of Science and
Technology to represent some remarkable
spaces of the city of Coelho Neto ‐ MA through
the construction of models .

POR UMA GEOGRAFIA CIDADÃ: A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO E O ENVOLVIMENTO
COM O LOCAL A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE MAQUETES NO ENSINO MÉDIO DO
IFMA, CAMPUS COELHO NETO
INTRODUÇÃO
Quando a geografia deixa de ser uma ciência teorética e passa a representar
uma forma de leitura de mundo? A partir de que momento a geografia contribui para a
transformação de sujeitos passivos em indivíduos coprodutores de seu espaço? Estas e
outras questões devem ser problematizadas não somente no contexto acadêmico,
entre cientistas e pensadores renomados, mas, sobretudo em sala de aula, desde os
níveis primários.
A conscientização do ser social enquanto partícipe e construtor de sua
identidade é essencial para a formação de uma sociedade participativa. Inseridas no
contexto da geografia, têm‐se algumas categorias que auxiliam no processo de
concepção cidadã.
O espaço, o lugar, o território, a paisagem e a região são categorias que devem
embasar as discussões em sala de aula, pois a apreensão destes conceitos promove
uma genuína dialogicidade ao ambiente escolar. Encarar o espaço enquanto ‘seu’,
produto de seu trabalho, é sinônimo de inserção social. Para Santos (1978), a
sociedade é o seu espaço geográfico e o espaço geográfico é a sua sociedade.
O espaço geográfico pode ser compreendido como a paisagem em sua
totalidade, a configuração territorial acrescida de sociedade. Santos (1988, p.77)
esclarece.
A paisagem é o conjunto das coisas que se dão diretamente
aos nossos sentidos; a configuração territorial é o conjunto
total, integral de todas as coisas que formam a natureza em
seu aspecto superficial e visível; e o espaço é o resultado de
um matrimônio ou um encontro, sagrado enquanto dura,
entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade. O
espaço é a totalidade verdadeira, porque dinâmica,
resultado da geografização da sociedade sobre a
configuração territorial. Podem as formas, durante muito
tempo, permanecer as mesmas, mas a sociedade está
sempre em movimento, a mesma paisagem, a mesma
configuração territorial nos oferecem, no transcurso
histórico, espaços diferentes.
Assim, para uma melhor compreensão das transformações do espaço, é preciso
desvendar de que forma os grupos sociais, atuam sobre esta configuração territorial,
transformando e produzindo as paisagens. Além disso, é necessário um
reconhecimento de tais grupos sociais enquanto partícipes na produção da cultura
política e do poder local para desta forma promover valores cidadãos. Segundo
Oliveira (2003), essas discussões ocorrem a partir de práticas políticas locais,
desenvolvidas com a participação da sociedade civil.
É preciso “ocupar o seu lugar no espaço”. Moreira (2007) trata esta expressão
como um indicativo de estar em rede, conectado a pontos nodais de referência de
inclusão‐exclusão. E o que significa a categoria lugar? De acordo com Yi‐Fu Tuan
(1983), o lugar é relacionado a identidade biográfica do homem com os elementos do

seu espaço vivido. No lugar, a história local se confunde com a história de seus
habitantes, sem relações de estrangeirismo, mas pelo contrário, com fortes relações
de pertencimento.
Foi na busca deste sentimento de pertencimento que a pesquisa foi
desenvolvida. Durante os dois primeiros bimestres do ano letivo de 2013, foram
trabalhados os conceitos chave da geografia, noções de cartografia, e posteriormente,
aproveitou‐se o evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para representar
alguns espaços marcantes da cidade de Coelho Neto – MA por meio de maquetes.
Os trabalhos focaram‐se na percepção da turma em torno da cidade e dos
locais com maior significância.
MATERIAIS E MÉTODOS
Após as aulas referentes à introdução a geografia – onde os alunos entraram
em contato com os conceitos e categorias base da disciplina; e a cartografia ‐ quando
os estudantes tiveram acesso a noções de escala, mapas, plantas e sistemas de
coordenadas, por exemplo, foi possível o planejamento das atividades referentes à
confecção das maquetes.
Os espaços foram selecionados pelos próprios estudantes; eles buscaram
lugares com um sentido de vivência, com a impressão de memórias e identidade. As
atividades foram divididas em algumas etapas, a saber:
1. Exposição da proposta à turma;
2. Discussão sobre os conceitos e objetivos do trabalho;
3. Divisão das cinco equipes;
4. Realização das maquetes em sala de aula; e
5. Apresentação destas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que aconteceu no
IFMA (Campus ‐ Coelho Neto) no período de 24 a 27 de outubro de 2013.
Neste evento (SNCT), as escolas públicas e particulares da cidade, além de
universidades (Universidade Estadual do Maranhão e FACAM) visitaram os espaços e
vivenciaram as mostras.
A partir das maquetes, foram retratadas as duas praças da cidade (Praça Duque
Barcelar e Praça João Santos), a Igreja Nossa Senhora de Sant’ Ana, o ginásio Tancredo
Neves e o prédio do IFMA (FIGURA 1).
A maior parte dos materiais utilizados para a confecção das maquetes foi
reaproveitada. Com exceção do isopor para a constituição da base e das tintas para
coloração de alguns espaços, os demais recursos foram caixas de fósforo, palitos de
picolé, palitos de churrasco, papelão, pedrinhas coletadas no próprio campus do IFMA
e plástico em geral.

Figura 1 – Maquetes produzidas por alunos do ensino médio do IFMA, Campus Coelho
Neto. A – Praça Duque Barcelar; B – Igreja Nossa Senhora de Sant’ Ana; C – Praça João
Santos; D – Estádio Tancredo Neves; E – IFMA, Campus Coelho Neto; F, G, H, I –
Momento de interação e construção das maquetes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pensar a cidade enquanto organismo é admitir espaços inseridos em outros
espaços; compreender a cidade enquanto sistema é reconhecer o envolvimento e
inter‐relação de vários elementos tendo em vista uma interdependência contínua. A
realidade urbana apresenta dimensões multifacetadas tanto no espaço quanto no
tempo. Para uma melhor compreensão destas relações, é necessário um envolvimento
prático da temática envolvida.
O estudo da geografia dos lugares, paisagens e regiões se dão geralmente por
meio da análise de mapas, que são os documentos técnicos mais adequados e
científicos. No entanto, apenas o uso dos mapas, não é suficiente para a adequada
apreensão de um espaço. No ensino fundamental e médio, principalmente, os alunos
ainda sentem dificuldade no manuseio e exame de mapas, daí a necessidade de uso de
outros materiais como fotografias, e maquetes.
As maquetes possibilitam um domínio visual total do conjunto espacial por
meio de um modelo tridimensional, favorecendo a relação entre o que é observado no
terreno e no mapa. Este recurso promove ainda a percepção de conhecimentos
relacionados às curvas de nível, hipsometria, dentre outros (SANTOS, 2009).
A partir da socialização destas metodologias, pode‐se dizer que a geografia é
reinventada. Possibilitar as abordagens dos temas desta disciplina sob uma nova

linguagem é avançar nos projetos político‐pedagógicos das escolas. Fomentar as
análises sob outras perspectivas, aos alunos, representa a formação de sujeitos
críticos, com uma postura ativa e transformadora, diferente do que apregoava a escola
tradicionalista.
CONCLUSÃO
A participação do alunado em oficinas didáticas é uma proposta que traz
inovação à sala de aula, fomenta a criatividade e agrega dinamicidade ao processo de
ensino‐aprendizagem. Isto foi verificado no primeiro ano do Ensino Médio do IFMA,
Campus Coelho Neto durante a proposta e execução das oficinas.
Além do estreitamento da relação com a cidade e da compreensão de como se
dá a produção e a organização do espaço geográfico, os alunos desenvolveram outras
habilidades. Durante as apresentações, foi possível a interação dos alunos do IFMA
com públicos de outras escolas e universidades, o que possibilitou uma maior
interação e desinibição (FIGURA 2).

Figura 2 – Apresentação das maquetes pelos alunos do IFMA, Campus Coelho Neto aos
alunos de outras escolas e universidades da cidade.
A partir destes apontamentos, verificou‐se a importância do uso de outras
ferramentas complementares no ensino de geografia. As maquetes destacam‐se neste
contexto, pois podem retratar tridimensionalmente alguns locais, realidades e
percepções de uma dada região.
Entende‐se, no entanto, que as maquetes não podem ser consideradas um fim,
mas um meio propulsor na construção e elaboração do conhecimento, que não
necessariamente é o geográfico. Estes materiais didáticos podem e devem ser
utilizados em outras disciplinas também, como na história, na física, na química, no
português, dentre outras áreas. Recomenda‐se assim, o uso e apropriação destes
recursos para a constituição de uma escola mais reflexiva, crítica e construtiva.
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ÁFRICA – CARACTERÍSTICAS A SEREM ABORDADAS EM SALA DE AULA
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Comentado [F2]: Durante o texto você não menciona quais são
essas características a serem abordadas.
Busque articular texto e figuras, para melhorar explanar seu
objetivo.
Comentado [F3]: Observar os termos: (IC) Iniciação Científica;
(TC) Técnico em Química; (PQ) Pesquisador.

RESUMO
O continente africano tão clamado pela mídia e
literatura nem sempre tem sua verdadeira face
mostrada. Logo, acaba por ser enxergado por ótica
surreal, onde muitos de seus aspectos físicos e políticos
não são levados ao conhecimento da sociedade, e um
exemplo disso, é poucas pessoas sabem que na África há
praia, e exploração de ouro e diamantes por empresas
europeias. A África é o único do mundo cortado por três
importantes paralelos, a linha do equador e os trópicos
de câncer e de capricórnio. Sua localização geográfica e
extensão de um pouco mais de 30 milhões de Km²,

apresentam uma grande diversidade climática, assim
como na sua biodiversidade. Ainda há de ressaltar o
turismo, pois, muitos viajantes não visualizam que ao
visitarem o Egito. Como é na escola onde a maior parte
do cidadão é formada, este artigo visa elencar aspectos
que devem ser abordados em sala de aula, e na maioria
das vezes não é tratado.

Comentado [F4]: Evitar esses termos.
Comentado [F8]: Retirar do plural.
Comentado [F9]: O que os turistas não visualizam? Reescrever,
está confuso.
Comentado [F10]: Reescrever, está mal redigido e confuso.
Comentado [F5]: Reescrever de forma científica. A linguagem se
assemelha a livros didáticos do Ensino Médio.
Comentado [F6]: É o único o quê?
Comentado [F7]: Retirar o “um”

PALAVRAS‐CHAVE: Africa, Beauties, Features, Underdeveloped.

Comentado [F11]: Devem está em português.
Comentado [F12]: Parece‐me que uma está inserida na outra.

AFRICA ‐ FEATURES TO BE ADDRESSED IN THE CLASSROOMABSTRACT
The African continent as claimed by the media
and literature has not always shown its true face. So,
turns out to be a surreal enxergado optics, where many
of its physical and political aspects are not brought to
the attention of society, and an example, few people
know is that in Africa there is the beach, and exploration
of gold and diamonds by European companies . Africa is
the only cut by three major parallel world, the equator

and the Tropics of Cancer and Capricorn. Its
geographical location and extent of a little over 30
million KM ² have a great climatic diversity, as well as in
its biodiversity. Yet to emphasize tourism, because many
travelers do not see that when visiting Egypt. How is the
school where the majority of citizens is formed, this
article aims to list the aspects that should be addressed
in the classroom, and most of the time it's not treated.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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ÁFRICA – CARACTERÍSTICAS A SEREM ABORDADAS EM SALA DE AULA
Comentado [F13]: Nessa parte, busque contextualizar o tema,
relevância do tema, objetivos e metodologia.

INTRODUÇÃO
ASPECTOS FÍSICOS
No que diz respeito ao clima, A diversidade é determinada pelas baixas altitudes e pela
predominância de baixas latitudes, a temperatura média mantém‐se elevada durante o ano todo.
Se destacam o Clima Mediterrâneo (chuvas na primavera e outono) no norte e sul, Clima
Equatorial
(quente
e
úmido)
no
centro.

Imagem 01: Divisão Climática da África. Disponível em:
http://trabalhosnoblog9d.blogspot.com.br/2013/10/aspectos‐naturais.html. Acesso em 28. Abr. 2014.
Consoante a vegetação, esta é bastante variada, sendo apontada pela maioria da
literatura como consequência do clima. Nas áreas onde há predominância de chuvas o ao inteiro
nota‐se florestas densas, logo, as florestas equatoriais. Quando parte‐se para as regiões mais
secas encontra‐se as savanas, mais ao norte ao sul, que constituem a maior vegetação presente
em todo continente. Há ainda as maquis e garrogues, vegetações para litorâneas, as estepes
entre as savanas e desertos, e nestes, oásis, onde se desenvolvem arbustos.
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Imagem 02: Variação na Vegetação. Fonte: Oyama, Marcos Daisuke, and Carlos Afonso Nobre. "Vegetações na
áfrica e sua Ligação com o clima”
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A divisão política africana configurou‐se apenas nas décadas de 60 e 70. O continente
africano foi dividido em várias zonas adequadas aos interesses dos países que a colonizaram, com
isso houveram inevitáveis revoltas separatistas e golpes de Estado, resultando em muitos
conflitos no continente. A população hoje ultrapassa os 820 milhões de habitantes, dando a
África o título de 2º mais populoso, ficando atrás apenas da Ásia.
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Comentado [F27]: Trocar por “Figura 03”

Imagem 03: População Mundial. Fonte: Oyama, M. D., & Nobre, C. A. População mundial e alimentos.
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Comentado [F28]: Ver normas do CONNEPI para a inserção de
figuras.

O continente africano é pouco urbanizado e a alimentação baseia‐se na caça e no
extrativismo vegetal, atividade esta que abarca mais de 60% da população. As mazelas sociais,
como a falta de saúde, alimentação, emprego digno e moradia. São os principais problemas do
continente africano. Há diversos problemas ambientais no continente africano, muito deles
agravados pelo crescimento desordenado da população, pelo alto grau de pobreza e pela
urbanização acelerada.
Todavia, não é apenas este quadro que África tem a apresentar. Grande berço cultural,
engloba um conjunto universo de usos e costumes, lendas e paisagens que atraem olhares de
todo o mundo, desmitificando a assertiva de que é um continente com os dias contados. O
turismo, por ser a 2ª maior atividade econômica do mundo, seria uma solução para aumentar a
arrecadação e mobilizar pessoas no intuito de reverter o quadro de caos que algumas regiões
africanas vivem. A Copa do Mundo foi uma tentativa, que apesar de não alcançado todos os
índices desejados, muito contribuiu para a visitação e alguns melhoramentos.

Comentado [F29]: (AUTOR, ANO)

Comentado [F30]: Quem afirma tal fato?

Comentado [F31]: Penso que o termo “melhoramento está
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Comentado [F32]: (AUTOR, ANO).

Imagem 04: As Victoria Falls, ou Cataratas Victoria, consideradas pela rede de televisão norte‐americana CNN
como uma das Sete Maravilhas Naturais. Disponível em:
http://civilizacoesafricanas.blogspot.com.br/2010/05/belezas‐da‐africa‐das‐cataratas‐aos.html. Acesso em 02.
Mai. 2014.
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Comentado [F33]: Trocar por “Figura 04).
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Imagem 05: Cidade do Cabo. Disponível em: http://olharredefor.blogspot.com.br/2011/05/africa‐turismo.html.
Acesso em 02. Mai. 2014.

Comentado [F35]: Trocar por “Figura 05”

Imagem 06: o Monte Kilimanjaro, o maior pico da África. Disponível em:
http://www.cdcc.sc.usp.br/ciencia/artigos/art_27/africa.html. Acesso em 02. Mai. 2014.
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Imagem 07: Pirâmides do Egito. Disponível em: http://cafscomletras.blogspot.com.br/2012/02/destaque‐
africalinda‐africa.html. Acesso em 01º. Mai. 2014.
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MATERIAL E MÉTODOS
O método utilizado na pesquisa será o Estudo de Caso, tendo em vista que há delimitação, qual
seja, a o trabalho da África em sala de aula. A pesquisa se baseará nos livros adotados pelas escolas
públicas e particulares em Pernambuco, a inda na análise do que é publicado na Rede Mundial de
Computadores

DISCURSÕES E RESULTADOS
Demonstrando aos alunos a verdadeira face da África, anotando os pontos que de fato
são lamentáveis e desumanos, face as ações políticas passadas e as que podem ser levantadas,
trabalha‐se o senso crítico dos discentes, trazendo uma ótica cidadã a estes, os alertando que, as
soluções para o continente africano declinam‐se em:
•
•
•
•
•

Planejamento urbano;
Conscientização ambiental;
Conscientização étnica;
Planos de governo de cunho social;
Exploração do turismo como fonte de renda e alfabetização e empregabilidade.

CONCLUSÃO
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Um campo de estudos de complexidade extrema é como pode‐se definir o continente
africano, face a grande gama de aspectos a serem levantados, e demonstrar as verdadeiras faces
das moedas da África é imprescindível para cativar o desejo nessas pesquisas, ou ao menos, fazer
com a sociedade discente tenha uma ótica crítica e verdadeira acera dessa área, com a mostra‐la
a mais e mais pessoas, que erroneamente conceituam a África como sendo um local onde apenas
horrorosidades existem, sem levar em conta por tanto, as belezas, as histórias, e um grande
potencial cultural e turísticos existentes.

Comentado [F45]: Trocar por “se pode”.

REFERÊNCIAS

Comentado [F50]: Buscar observar a NBR ABNT 6023, para
refazer as referências.

http://cafscomletras.blogspot.com.br/2012/02/destaque‐africalinda‐africa.html. Acesso em 01º.
Mai. 2014.

Comentado [F51]: As referências devem ser numeradas.

http://civilizacoesafricanas.blogspot.com.br/2010/05/belezas‐da‐africa‐das‐cataratas‐aos.html.
Acesso em 02. Mai. 2014.
http://olharredefor.blogspot.com.br/2011/05/africa‐turismo.html. Acesso em 02. Mai. 2014.
http://trabalhosnoblog9d.blogspot.com.br/2013/10/aspectos‐naturais.html. Acesso em 28. Abr.
2014.
http://www.cdcc.sc.usp.br/ciencia/artigos/art_27/africa.html. Acesso em 02. Mai. 2014
LIMA, V. C. et alii. Encontro de Nações de Candomblé. Salvador, CEAO/UFBa e Inamá, 1984.
MACHADO.
E.
O.
A
partilha
da
áfrica.
http://mortalcombate.net/apartilhadaafrica.pdf. Acesso em 24. Abr. 2014.

Disponível

em:

OLIVEIRA, M. I. C. “Viver e Morrer no Meio dos Seus: Nações e Comunidades Africanas na Bahia
do Século XIX”, in Revista USP, no 28, pp. 174‐93, 1996.
Oyama, M. D., and NOBRE, C. A. . "Vegetações na áfrica e sua Ligação com o clima”

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

Comentado [F46]: Termo senso‐comum.
Comentado [F47]: Sociedade discente? não seria comunidade
discente?
Comentado [F48]: Termo do senso‐comum.
Comentado [F49]: Busque relacionar suas conclusões com o
título de sua pesquisa.

DESTRUIÇÃO, RESISTÊNCIA E RECONSTRUÇÃO: A COMPREENSÃO ESPACIAL DE UMA CIDADE NA
SELVA A PARTIR DE UM MOVIMENTO TRIÁDICO
SOUZA, A.C.B.¹
¹Docente do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) ‐ Campus Presidente Figueiredo ‐, e‐mail:
antonio.souzaifam@gmail.com

RESUMO
O resultado de estudos e pesquisas realizadas no início
dos anos 1990 na área nordeste do Estado do
Amazonas, que corresponde ao município de Presidente
Figueiredo resultou no lançamento no ano 2000 em um
dos melhores registros documentais dos impactos do
desenvolvimento do capitalismo na Amazônia. A obra
intitulada Cidades na Selva perscruta os conflitos e as
dinamicidades que ocorreram [e ocorrem] nessa cidade,
discutindo as espacialidades resultantes das relações de
produção que foram e estão sendo criadas, recriadas e
concretizadas para integrar grandes porções da região
amazônica. Treze anos depois, com outras referências e
novas informações, pretende‐se com esse estudo

compreender, comparar e discutir o processo de
produção ocorrido no município de Presidente
Figueiredo, tendo como referencial a obra em questão,
que parte da ideia que a cidade/espaço em estudo
surgiu a partir de um movimento triádico: destruição,
resistência e reconstrução.

PALAVRAS‐CHAVE: Amazônia, BR‐174, Mineração Taboca, Hidrelétrica de Balbina, Waimiri‐Atroari.

DESTRUCTION, RESISTANCE AND RECONSTRUCTION: THE SPACIAL UNDERSTANDING OF A CITY
AT THE JUNGLE FROM A TRIADIC MOVEMENT
ABSTRACT
The studies and surveys conducted in the early 1990’s at
the Northeastern state of Amazonas, which corresponds
to the Presidente Figueiredo county, resulted in the
launch, in 2000, one of the best documentary records of
the impacts in the development of capitalism in the
Amazon. The work entitled Cidades na Selva scrutinizes
the conflicts and the dynamics that occurred [and occur]
in this town, discussing the resulting spatialities of
production relations that have been and are being

created, recreated and implemented to integrate large
amounts of the Amazon region. Thirteen years later,
with further references and new informations is
intended with this study understand, comparate and
discuss the production process occurred at Presidente
Figueiredo, taking as reference the work in question that
parts from the idea that the studied city/space arose
from triadic movement: destruction, resistence and
reconstruction.

KEY‐WORDS: Amazon, BR‐174, Taboca Mining, Balbina Hidropower, Waimiri‐Atroari.
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INTRODUÇÃO
Com população estimada em 30.978 habitantes, o município de Presidente Figueiredo
está inserido na Região Metropolitana de Manaus (RMM), criada em 2010. Como município,
Presidente Figueiredo surgiu em 10.12.1981 pela Emenda Constitucional n.12, efetivando‐se em
seguida com eleições gerais em 1982 e a posse do prefeito e vereadores em janeiro de 1983. O
nome da cidade, oficialmente, diz respeito ao primeiro presidente da Província do Amazonas,
João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha, falecido em 1861. O estranho é que o nome foi
dado na criação do município em 1981, no final do governo de outro Presidente Figueiredo (IBGE,
2013).
A história da origem do município de Presidente Figueiredo se confunde com a história da
conquista e ocupação da Amazônia. De uma Amazônia simbolizada como a última fronteira de
expansão do capitalismo. A partir de um processo contraditório que destruiu as formas espaciais
existentes; criou resistências e reconstruiu formas e conteúdos espaciais.
O município de Presidente Figueiredo enquadra‐se na ótica da geopolítica da Amazônia,
mais precisamente inserindo‐se na ótica dos Grandes Projetos implementados no nordeste do
estado do Amazonas e ainda estudados de modo frágil. Certo está que o regime militar (1964‐
1985), no bojo da política de segurança e desenvolvimento levou a cabo três megaobras nesta
parte da região amazônica: a Usina Hidrelétrica de Balbina, a BR‐174 e o Projeto de Mineração
Pitinga, desconsiderando o ecossistema, causando impactos ambientais e, no caso em questão,
sendo responsável pelo genocídio do povo indígena waimiri‐atroari.
MATERIAIS E MÉTODOS
O papel do geógrafo [...] é explorar as forças econômicas e sociais e os mecanismos
responsáveis pela distribuição espacial das atividades humanas (CLAVAL, 1984). Dessa forma,
partiu‐se para a compreensão do objeto em estudo entendendo que as relações sociais de
produção na Amazônia têm sido produzidas e reproduzidas numa espacialidade concretizada e
criada para possibilitar a expansão do capitalismo que avança, fragmentando‐a e
homogeneizando‐a, estabelecendo condições de controle para inseri‐la na escala global
(OLIVEIRA, 2000). De certa forma, podemos afirmar que o município de Presidente Figueiredo
simboliza o supra‐sumo dos grandes projetos na Amazônia: a produção de um território,
intercalado por vários projetos, em um mesmo lugar.
No tocante à metodologia tem‐se inicialmente, a dialética como ponto de partida para o
estudo das transformações/contradições ocorridas no lugar. A partir de uma pesquisa
bibliográfica tomou‐se como suporte a análise dos aspectos espaciais (geográficos), ecológicos e
socioeconômicos para a compreensão do assunto investigado. Inferiram‐se no estudo, também,
aspectos culturais.
Para dar consistência teórica ao estudo tomou‐se como base o materialismo histórico por
entender‐se que ele sustenta‐se na compreensão das mudanças na sociedade humana.
Consequentemente, a pesquisa embasa‐se em referenciais de autores contemporâneos que vão
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dar subsídio ao tema proposto. E, dessa forma, chegar ao objetivo proposto nesse trabalho:
estudar, compreender e perceber as transformações espaciais nesta parte da Amazônia.
Compreender como a forma agressiva da ocupação do espaço pode resultar no extermínio de um
povo.
Ao estudar‐se o processo de construção do urbano na Amazônia tendo como objeto de
estudo Presidente Figueiredo, pretende‐se compreender a maneira como as pessoas vivenciam a
experiência do lugar onde vivem. O problema não é somente explicar por que a terra muda de
acordo com os lugares. É compreender por que as pessoas associam aos mesmos lugares
sentimentos, atitudes e humores diferentes1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Oliveira (2000:20) chama a atenção ao procurar compreender o espaço amazônico
enfatizando que aqui “mais do que em qualquer lugar, a memória não se encontra no espaço que
se está construindo, mas nos seus construtores, pois cada fragmento do que produz contém uma
parte de quem o faz. [...] Nesse sentido, a cidade é o lugar do vivido, mas de um vivido
espedaçado em que a memória não detém a ação do produzir o espaço, havendo no processo de
criação da cidade a predominância do esquecimento e do desenraizamento”.
A origem da cidade está diretamente ligada à construção da BR‐174. Soa como obvio e até
mesmo como um “jargão geográfico” afirmar que “a estrada modifica a paisagem”. A veracidade
dos fatos é que a estrada BR‐174 tem grande importância na análise espacial do município de
Presidente Figueiredo. A fim de beneficiar grupos empresariais, a origem do município deve‐se às
frentes pioneiras direcionadas para essa parte do estado do Amazonas, ou seja, foi com a
construção da estrada que se criou o município.
Diferentemente das primeiras décadas, hoje o caminho não se constitui “num caminho de
terra batida”. Contudo, algumas coisas insistem em se perpetuar. Como a maioria das estradas
da Amazônia, a BR‐174 tem baixo tráfego de veículos, mas simboliza o único elo com a economia
e a sociedade dos outros lugares2.
1

CLAVAL, PAUL. O papel da nova geografia cultural na compreensão da ação humana. In: Matrizes da Geografia
Cultural. Rio de Janeiro: Ed.UERJ, 2001, (35‐86).
2
Mesmo sendo uma rodovia de baixo tráfego, mas ligando Manaus (AM) a Boa Vista (RR), o fluxo de veículos
pesados como caminhão e ônibus é intenso. Logo, a mesma não está alheia a acidentes muitas vezes fatais. Bem
como ao atropelamento de espécies nativas da fauna da região, constantemente encontrados mortos ao longo da
estrada. Consequência da falta de planejamento que desconsiderou a necessidade de construção de corredores
ecológicos. Não por acaso, em 2012, a rodovia BR‐174 recebeu um triste título de “a sétima pior rodovia do país” de
acordo com a Confederação Nacional de Transportes (CNT) que avaliou os níveis de conservação, segurança e
conforto. A rodovia conta com 61,2% de seus 1.815 quilômetros (Km/m) em situação ruim ou péssima. Para a CNT, a
BR‐174 é classificada como ruim nas três principais características observadas ‐ pavimento, sinalização e geometria
da via ‐ com 783 km (43%) ruins, 584 km (32,2%) regulares, 328 km (18%) péssimos e apenas 120 km (6,6%) bons
[PESQUISA DA CNT COLOCA A BR‐174 COMO A SÉTIMA PIOR RODOVIA DO BRASIL: portal@d24am.com . Manaus, 25
de outubro de 2012].
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Nos discursos aparentemente inquestionáveis que sustentavam a construção da estrada,
escondiam‐se interesses escusos sustentados pelo governo central e legitimados por políticos
tanto de Roraima como do Amazonas. A necessidade de criação de uma alternativa de ligação
entre dois Estados, tirando a cidade de Boa Vista do isolamento ao qual é submetida durante
cerca de 6 meses do ano com a vazante do Rio Branco e pela possibilidade de acesso a um
corredor de expansão através do Caribe [...] foi o escudo protetor de um discurso político que
garantiu a construção da estrada (OLIVEIRA, 2000).
A criação do município [também] tem relação com a descoberta de minerais na região.
Todavia, o processo não se encerra em Pitinga e não se restringe à Paranapanema, mas faz parte
de um contexto mais amplo que passa pelo grande capital financeiro nacional, através da bolsa
de valores, onde a empresa negocia suas ações, e pelo capital financeiro internacional, através da
bolsa de metais de Londres, onde negocia o estanho (OLIVEIRA, 2000).
Hoje, pertencendo ao grupo peruano Minsur, a mina do Pitinga, em Presidente Figueiredo
reserva, também, minérios como nióbio e ítrio, cobiçados pela indústria aeroespacial para
produção de vigas utilizadas na fabricação de aeronaves. Calcula‐se ainda que, na área da
mineradora, haja uma reserva aproximada de 88 mil toneladas de tântalo (empregado para a
fabricação de instrumentos cirúrgicos e em implantes).
Dessa forma, percebe‐se que a expansão da fronteira na área nordeste do estado do
Amazonas relaciona‐se, de fato, a partir do planejamento e da construção de seus territórios com
a construção da BR‐174 e da invasão/ação perpetrada por mineradoras.
O território de Presidente Figueiredo também serviu de base para a construção de uma
usina hidrelétrica para abastecer a cidade de Manaus, sobretudo, o Pólo Industrial. De acordo
com Oliveira (2000:160) “a hidrelétrica de Balbina foi, dos projetos públicos executados
recentemente na Amazônia, o mais criticado. As críticas iam da inviabilidade econômica, ao
impacto causado ao meio ambiente e ao desrespeito aos direitos das populações atingidas. A sua
construção mostrou de forma inequívoca os resultados e os contrastes de um planejamento
centralizado, autoritário e excludente que norteou a ação do Estado para a Amazônia”.
Questionada do ponto de vista econômico e injustificável do ponto de vista ambiental por
ter sido construída numa bacia hidrográfica de baixa vazão, Balbina supre pouco mais da metade
da demanda energética de Manaus, e a Eletrobrás, por sua vez, durante muito tempo
simplesmente ignorou as comunidades rurais do seu entorno que até recentemente não
possuíam energia elétrica em suas casas como é o caso da comunidade denominada
“Comunidade Cristã”, localizada no km 32 da rodovia estadual AM‐240. Parte dessa dívida social
começou a ser paga somente agora, no final do ano de 2013, com a chegada do Programa “Luz
Para Todos”3.

3

Trata‐se de um programa de eletrificação do Governo Federal que visa instalar energia elétrica para as famílias
carentes da zona rural gratuitamente, ou seja, sem custos de instalação e da estação medidora. O Programa Luz
para Todos foi criado pelo Decreto n. 4.873, de 11 de novembro de 2003, destinado a propiciar o atendimento em
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Hoje, como resultado dos grandes projetos instalados no município, em função dos
repasses de ICMS e dos royalties da Usina Hidrelétrica de Balbina e, principalmente, da
Mineração Taboca, Presidente Figueiredo se mantém como o primeiro em arrecadação do
interior do Estado do Amazonas4.Vale ressaltar que dos 61 municípios do interior do estado,
apenas Presidente Figueiredo e Coari, com os royalties da exploração petrolífera, possuem
arrecadação própria, ou seja, não dependem de forma tão intensa do repasse do FPM (Fundo de
participação dos Municípios) do Governo Federal.
Uma autonomia conseguida da forma mais brutal que se tem conhecimento. Uma história
que precisa ser recontada. Que ficou obscura nos porões da censura/ditadura do Regime Militar:
o genocídio do povo indígena waimiri‐atroari.
Durante o Governo Militar (1964‐1984), os conflitos com os Waimiri‐Atroari ocorreram
entorno da construção da BR‐174, rodovia bastante retilínea que atravessa o território indígena
no sentido sul‐norte, ligando Manaus à Venezuela. No início, entre os anos de 1967 e 1968, a
obra estava sob responsabilidade do DER‐AM (Departamento de Estradas de Rodagem do
Amazonas), mas foi interrompida após o fracasso da expedição do Padre Calleri. Padre Calleri foi
o missionário designado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para atuar como pacificador
dos waimiri‐atroari. Em 1968 uma tentativa de aproximação e pacificação fracassou, sendo
mortos o padre e praticamente todos os sertanistas que o acompanhavam. Grupos de
indigenistas e historiadores afirmam que qualquer tentativa de aproximação, naquele contexto,
estaria fadada ao fracasso, devido ao histórico de agressões e violações que os Waimiri estavam
sofrendo em seu território. Contudo, o destino tomado pela expedição do Padre Calleri acabou
reforçando o discurso do Governo Militar que defendia a abertura da estrada, independente do
preço a ser pago.
Observa‐se que essa primeira etapa ocorre durante o período de vigência da Operação
Amazônia (1966‐1970), quando foram incentivados os investimentos em infraestrutura de
transporte na região (SCHWADE, 2012).
A BR‐174 cortou a floresta ao meio; cortou a carne de homens mulheres e crianças
Waimiri‐Atroari; corta a cidade de Presidente Figueiredo. É sinal de “progresso”, é “símbolo do
desenvolvimento”, mas não evitou semblantes tristes e olhares desiludidos. Os interesses que
determinaram a construção da rodovia são ainda discutíveis.Certamente o conhecimento
geológico da região foi o principal motivo para a construção da rodovia. As jazidas de Pitinga
contam com cassiterita, zirconita, tantalita, columbita, nióbio, tântalo, ítrio e criolita, sendo que
o minério mais explorado é a cassiterita (SCHWADE, 2012).

energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não tem acesso a esse serviço público. O
programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia‐ MME e operacionalizado com a participação das
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás e das empresas que compõem o sistema Eletrobrás.
4
SEFAZ/AM (SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS). Relatórios de ICMS, IPI, Royalties e
IPVA. Disponível em: <http://sistemas.sefaz.am.gov.br/srt/publico.do>. 2012.
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CONCLUSÃO
No meio do caminho havia uma pedra. A frase‐verso de Carlos Drummond de Andrade
personifica aquilo que nos propomos anteriormente. O de compreender a construção de um
espaço a partir de um processo contraditório que destruiu as formas espaciais existentes; criou
resistências e reconstruiu formas e conteúdos espaciais.
A pedra em questão foram as populações nativas do lugar. O povo indígena Waimiri‐
Atroari. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade (CNV) cerca de 2 mil índios foram
“chacinados” na construção da BR‐174. Uma história encoberta e esquecida que a Justiça e os
militares insistem em não reconhecer. De acordo com a CNV além dos tratores e
retroescavadeiras, na construção da estrada também foram utilizados dinamites e metralhadoras
contra os índios a fim de “manter a segurança dos operários”.
Há relatos [também] de homicídios por uso de bombas químicas e explosivas lançadas de
aeronaves [...] cercas eletrificadas, distribuição de roupas contaminadas com sarampo e
vacinação com super dosagens de medicamentos (MAREWA, 1983).
O primeiro e principal resultado da política indigenista oficial foi as mais de duas mil
pessoas vítimas de um dos maiores genocídios do mundo contemporâneo. E tudo nos leva a crer
que, somente ocorreu por se tratar de uma população indígena. Isso porque além dos
preconceitos e da intolerância decorrentes do estranhamento das diferenças culturais, já existia
uma legislação indigenista no país que vetava algumas interferências nos territórios indígenas,
como, a mineração. A mineração e os grandes projetos de infraestrutura são pontos importantes
para entender a dinâmica dessa área (SCHWADE, 2012).
Eles não estão na lista oficial de desaparecidos políticos, nem de vítimas de violação de
direitos humanos durante a ditadura militar, mas foram considerados empecilhos para o
desenvolvimento por resistirem à construção da BR‐174, que atravessou o território deles. É uma
das muitas histórias obscuras para justificar os empreendimentos econômicos no espaço.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo fazer
um estudo a cerca da segregação
socioespacial e qualidade de vida e
Natal/RN. Para tanto, realizou‐se pesquisas
bibliográficas, além de consultas de mapas e
cartogramas a fim de se obter informações a

respeito desta realidade. Constatou‐se a
existência de 41 aglomerados subnormais na
cidade, além de ter sido feita uma relação
entre as variáveis: saúde, educação e renda.
Este é um estudo preliminar e que será
expandido para o nível de estudo de caso.

PALAVRAS‐CHAVE: Segregação Socioespacial, Qualidade de vida, Natal, Aglomerados subnormais.

SPACIAL SEGREGATION AND LIFE QUALITY:
A STUDY REGARDING THE AREAS OF SOCIAL INTEREST IN NATAL/ RN
ABSTRACT
This article aims to study about the socio‐
spatial segregation and life quality in Natal /
RN. It was performed literature researches,
maps and cartograms consults in order to
obtain information concerning about this
reality. It was noticed the existence of 41

subnormal agglomerates in the city and it has
been made a relationship between variables:
education and income. This is a preliminary
study and it will also be expanded to a study
case.

KEY‐WORDS: Spatial Segregation, Life Quality, Natal, Subnormal Agglomerates.
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INTRODUÇÃO
O espaço urbano capitalista por ser fragmentado e um reflexo da sociedade (Corrêa,
1989), traz marcas concretas de uma divisão econômica e uma divisão social de classes que se
imprime nesse espaço.
Para pensar a segregação no espaço urbano capitalista, é preciso observar essa divisão
social, marcada pela existência e reprodução dos diferentes grupos sociais. As áreas residenciais
são locais onde fica mais evidente esta segregação e elas serão elas o foco da análise deste
estudo.
Segregação residencial, sendo uma expressão espacial da divisão social, pode ser
entendida como “uma concentração de tipos de população dentro de um dado território”
(Corrêa, 1989). A este conceito estão associados os conceitos de “área natural” e,
posteriormente “área social”. A primeira como sendo o resultado espacial da segregação,
resultante de um processo de competição e dominação de grupos sociais. A segunda é concebida
pela homogeneidade da população em um conjunto de três características: status
socioeconômico, urbanização e etnia.
Á vista disso, tomando como base Corrêa (1989, p. 60), parafraseando Castells (1983), a
segregação residencial é:
“Um processo que origina a tendência a uma organização espacial em áreas de forte
homogeneidade social interna e de forte disparidade entre elas. É um produto da
existência de classes sociais, sendo a sua espacialização no urbano.”

A área social é espaço onde as classes especializam as soluções para os problemas de
como e onde morar e é a partir disto que a segregação começa a ocorrer já que nem todos têm
condições iguais de adquirir os mesmos bens imóveis. O como morar encontra‐se com o
problema da habitação como uma mercadoria especial, com alto valor (que necessita de outra
mercadoria de alto custo, a terra) faz com que a ação do Estado se torne necessária, tanto na
como financiamentos aos consumidores e às construtoras e/ou a construção de habitações.
O onde morar estar imbuído no diferencial de localização das residências, tendo em visto
o conforto e qualidade destas. Isso infere uma discrepância espacial com relação ao valor da
terra e da própria habitação.
De forma sucinta e objetiva podemos evidenciar essas noções em três enfoques: As
noções ligadas aos espaços; as noções ligadas principalmente aos indivíduos; e as noções ligadas
aos indivíduos e aos espaços.
Noções ligadas aos espaços, em primeira análise, podem ser de diferenciação
socioespacial e desigualdade socioespacial. Vasconcelos (2013) lembra que “não há espaços
homogêneos, sobretudo na escala das cidades.” Por essa ótica podemos atribuir a diferenciação
socioespacial como as diferenças, que em muitos casos, podem ser vistas em fotos aéreas, ou
seja, as formas sociais diferem das estruturas socioespaciais. Esse processo deriva de outros
vários, como colonização ou de desigualdades originárias do passado escravista, como é o caso
das favelas do Brasil.
As desigualdades sociais podem estar à vista no espaço, ou ser “escondidas”. A
desigualdade da própria sociedade brasileira revela esse cenário, onde ocorrem áreas de grande
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

afluência ao lado (ou distantes) de áreas de extrema pobreza, como observado por Vasconcelos
(2013).
Em segundo temos a justaposição e separação. Onde a justaposição é uma forma
semelhante à desigualdade numa escala de rua ou bairro, tendo uma proximidade espacial com
uma enorme discrepância social. Nesses casos a casas precárias das favelas parece não
“incomodar” aos residentes dos altos condomínios, situação que não ocorre na separação. Essa é
uma forma radical de divisão do espaço, onde obstáculos materiais são fixados para separar de
comunidades, como muros.
Ainda se tratando das noções ao espaço a dispersão, que se compreende pela “fuga dos
centros das cidades, muito valorizados, nos quais o valor do terreno é muito elevado, e que
concentram problemas de estacionamento, que levam ao seu declínio e decadência.” Esse
processo já se encontra em ocorrência na cidade de Natal e em outras cidades do Brasil.
Divisão em partes e fragmentação também está ligada ao espaço. A divisão em partes,
segundo Vasconcelos (2013):
“foi proposta por Marcuse (2004), inclui o conjunto da cidade e se refere à divisão do
espaço urbano em distritos (quarter), que pode ser representada de forma semelhante
ao modelo setorial de Hoyt, utilizado nas metrópoles brasileiras por Villaça (1998).”

Ou seja, esse processo é uma forma de examinar o espaço urbano em divisão de partes,
como as áreas históricas, áreas decadentes, bairros residências afluentes, condomínios e
loteamentos fechados, bairros de trabalhadores, entre outros.
E fragmentação é um processo que contrapõe a globalização, onde é o “resultado do
desaparecimento do funcionamento global em benefício das pequenas unidades a diluição das
ligações orgânicas entre os pedaços da cidade”, coloca Vasconcelos, parafraseando Schapira
(1999, p. 129). E para Santos (1990, p. 89‐90) o isolamento dos pobres tornaria a cidade um “um
conjunto de guetos”, com a imobilidade de pessoas.
As noções ligadas principalmente aos indivíduos colocam em discussão a exclusão e a
inclusão. Por definição clara e objetiva, os excluídos são as pessoas rejeitas fisicamente (racismo),
geograficamente (gueto) e materialmente (pobreza). E a inclusão seria o processo oposto ao de
exclusão, onde políticas visão a participação da parcela excluída de serviços pode transformar as
formas espaciais da cidade.
Com base no acima citado percebemos que Natal comporta muitos destes fenômenos de
segregação, graças à forma que a sua expansão se deu. Diante do exposto se torna importante
estudar mais a fundo os processos segregacionistas a fim de compreende‐los e após este
entendimento estudar e implementar medidas de apoio a esta parcela da população.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para realizar o presente estudo, foi necessário realizar pesquisas tanto na parte teórica
quanto na parte empírica. A pesquisa bibliográfica serviu como base para elaboração do
arcabouço teórico do estudo bem como, a visita preliminar a um aglomerado subnormal da
cidade serviu como referência empírica para compreender a situação desta parcela da população
natalense. Mapas e cartogramas também foram consultados a fim de se obter noções acerca da
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espacialização destes aglomerados. Como este artigo é fruto de uma pesquisa preliminar, foram
coletados dados encontrados tanto no site do IBGE como do Anuário da cidade de Natal.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
 SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NA CIDADE DE NATAL
A cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte está localizada no Nordeste
brasileiro. Ao Norte faz fronteira com o munícipio de Extremoz, a Oeste faz divida com os
municípios de São Gonçalo do Amarante e Macaíba, ao sul com a cidade de Parnamirim e a Leste
com o Oceano Atlântico. Sua população é de 803.739 habitantes de acordo com o censo do IBGE
(2010), onde todos moram em zona urbana já que de acordo com o mesmo órgão não existe
zona rural em Natal.

Figura 01 – Localização da cidade de Natal/RN
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 CONTEXTO HISTÓRICO
O processo de expansão do espaço urbano em Natal nos permite fazer uma reflexão,
remontando seu processo de desenvolvimento desde o final do século XIX, trazendo suas
contribuições para o recorte atual da cidade até as décadas mais recente, possibilitando uma
análise das causas da segregação socioespacial existente em seu território.
Os primeiros bairros que surgiram foram Ribeira e Cidade Alta. O primeiro abrigava boa
parte das indústrias e fábricas trazidas para o território; já no segundo, podia‐se visualizar a
ocupação através de residências. Todo o arranjo espacial realizado a partir do processo de
urbanização foi pensado para beneficiar o comércio, além de consolidar as áreas destinadas à
burguesia local. É a partir deste ponto que iniciamos nossa análise histórica referente à
segregação socioespacial de Natal. A criação do bairro Nova Cidade, hoje dividido em Tirol e
Petrópolis, através do “Master Plan” (1901) localizava‐se na periferia urbana e pertencia à classe
dominante de Natal. Cidade Alta e Ribeira ainda contavam com o maior contingente populacional
da cidade.
Por causa do intenso desenvolvimento do setor comercial, bem como o enorme
contingente populacional que ocupava a cidade, fizeram com que os bairros da Ribeira e da
Cidade Alta, tradicionais por desempenhar função comercial e residencial, passou a “expulsar”
seus habitantes com o objetivo de ampliar as áreas de serviços. Essa “expulsão” se deu pelo fato
de o preço dos imóveis, assim como a concorrência do uso do solo aumentar. Dentro desse
processo, percebe‐se a ocupação da Zona Norte, por pessoas de baixa renda. O crescimento e
distribuição da população nos espaços estiveram ligados aos investimentos que nortearam a
expansão territorial de Natal.
O crescimento territorial urbano veio em conjunto com a questão habitacional. Havia a
necessidade de minimizar os impactos causados pela urbanização desordenada. Alguns
programas como o BNH, que fomentava a conquista da casa própria e a criação de empregos,
foram importantes para as populações de baixa renda.
“A produção habitacional do BNH é, por exemplo, uma necessidade histórica onde o
capital e os estados articulados agilizam e intensificam a acumulação do capital e o
controle político da força de trabalho. (...) ao capital e ao estado ‘não interessa resolver’
o problema da moradia, ainda que tenham interesse em produzir habitações.”.
(PERUZZO, 1984).

O programa de habitação realizado em Natal não foi suficiente para extinguir o problema
habitacional na cidade. O governo sempre priorizou o desenvolvimento de áreas comerciais, em
detrimento aos espaços “vazios” existentes. Isso fez com que a população procurasse habitar a
periferia das indústrias e comércios, locais que possuíam infraestrutura básica de sobrevivência.
Esse processo foi responsável pelo início da construção de aglomerados subnormais no território
natalense.
CONTEXTO ATUAL
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A sociedade de uma forma geral passou (e está passando) por um processo de
modernização capitalista onde este tende a alastrar‐se por todo o território brasileiro. O grande
problema é que nem todas as áreas conseguem alcançar esse processo de modernização ficando
assim as margens deste. Esta é uma característica básica do modelo capitalista de produção que
faz com que crescimentos desiguais ocorram, interferindo assim na estrutura das cidades
brasileiras.
Em Natal/RN este processo não seria diferente; algumas áreas da cidade se
desenvolveram mais do que outras. Nestas áreas menos desenvolvidas são comuns problemas
estruturais como precariedade no abastecimento elétrico e de água, falta de saneamento básico,
irregularidade na coleta do lixo bem como problemas sociais como marginalidade, altos índices
de violência, déficit nos atendimentos de estabelecimentos de saúde e educação, consumo e
tráfico de drogas dentre outros.
Com base no supracitado, o IBGE traz um conceito de aglomerado subnormal que se
enquadra no que diz respeito à segregação socioespacial. Este órgão define aglomerado
subnormal como:
“É o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais
caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos umas das
características a seguir: irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma
dos lotes e/ou carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de
esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública).” (IBGE,1987)
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Figura 02 – Distribuição dos Aglomerados Subnormais na Cidade de Natal/RN
O mapa acima mostra a localização de cada um dos 41 aglomerados subnormais
existentes na cidade de Natal/RN dispostos nas quatro zonas administrativas da cidade.
Tabela 1 – Distribuição dos aglomerados subnormais em Natal/RN
Região

Quantidade de
Aglomerados
Subnormais

Domicílios Particulares

NORTE

8

8969

31686

SUL

3

1026

3354

LESTE

14

6193

22553

OESTE

16

6373

23181

Total

41

22561

80774

População Residente

Ocupados

Fonte: Anuário de Natal (2013)

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

A tabela 1 nos traz dados gerais a respeito dos aglomerados subnormais na cidade de
Natal/RN. Podemos concluir que a maioria dos aglomerados subnormais se concentra na região
administrativa oeste de Natal, totalizando 39,02% do total de aglomerados da cidade. Um fato
que chama atenção é o número de aglomerados subnormais da zona norte, considerado pouco
para uma região cheia de disparidades eminentes se comparadas às demais zonas
administrativas da cidade.
De acordo com o censo demográfico do IBGE realizado em 2010, a cidade de Natal possui
803.739 habitantes. Fazendo um contraponto com a população residente e, aglomerados
subnormais, pode‐se afirmar que 10,05% da população natalense reside neste tipo de área.
 QUALIDADE DE VIDA
Nos dias de hoje, a qualidade de vida (também conhecida como QV) se tornou uma
preocupação recorrente para a sociedade. Cada dia mais se buscam maneiras e formas de fazer
com que as pessoas vivam mais e melhor. Acesso aos serviços de saúde, educação, transporte e
lazer bem como o direito de ir e vir e até a mesmo a auto‐estima do individuo, configuram
caracteristicas de qualidade de vida. De acordo com SANTOS et al (2002) “a QV pode se basear
em três princípios fundamentais: capacidade funcional, nível socioeconômico e satisfação”.
RUFINO (1992 apud SANTOS et al,2002) afirma que
“A QV boa ou excelente é aquela que oferece um mínimo de condições para que os
indivíduos possam desenvolver o máximo de suas potencialidades, vivendo, sentindo ou
amando, trabalhando, produzindo bens ou serviços; fazendo ciência ou artes; vivendo
(...) apenas enfeitando, ou, simplesmente existindo. Todos são seres vivos que procuram
se realizar.”

É consenso entre diversos autores a dificuldade de se definir o termo qualidade de vida devido à
tamanha subjetividade do tema; é algo muito relativo e que depende do ponto de vista das
pessoas. Para algumas, QV pode ser ter acesso a bens materiais enquanto para outras pode ser
estar perto da família e ter saúde, por exemplo.
o QUALIDADE DE VIDA NAS ÁREAS SEGREGADAS DA CIDADE DE NATAL/RN
Dentre as diversas categorias de análise de qualidade de vida existente, optou‐se por
trabalhar com o parâmetro socioeconômico por julgar que melhor se enquadra no objeto de
estudo.
A análise se deu tomando como base a renda e questões pertinentes a saúde.
Tabela 2 – Aglomerados subnormais – Classe de rendimento nominal mensal domiciliar per capta
– Valores em porcentagem
Até ¼ de
salário
mínimo

Mais de ¼
a½
salário
Mínimo

Mais de ½
até 1
salário
mínimo

Mais de 1
a2
salários
mínimos

Mais de 2
a3
salários
mínimos
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Mais de 3
a4
salários
mínimos

Mais de 4
a5
salários
mínimos

Sem
renda

8

16,50

29,94

32,56

12,97

2,29

1,05

0,81

3,89

Fonte: Anuário de Natal (2013)

Após a análise dos dados acima, pode‐se inferir que a situação da grande maioria é
bastante crítica. Se juntarmos a população que ganha até um salário mínimo, chegamos ao
alarmante índice de 82, 29%. Em números absolutos, isto implica dizer que cerca de 73.585
pessoas vivem com uma renda mínima possível e tendo dificuldades para realizar e condicionar
suas necessidades básicas como alimentar‐se, vestir‐se, deslocamentos etc.

Figura 03 – Educação e Saúde nos Aglomerados Subnormais na Cidade de Natal/RN
O mapa dos Aglomerados Subnormais confronta informações que possibilita uma análise
das condições financeira e habitacional dos aglomerados subnormais em Natal, percebendo dois
principais equipamentos urbanos: escolas e unidades de saúde.
As pesquisas sobre essas áreas fornecem informações territoriais importantes, como
serviços prestados as populações ali residentes, equipamentos de infraestruturas que lá se
encontram. Assim tem grande importância para orientar o poder público a tomada de decisão.
O mapa que se subdivide em três: aglomerados subnormais com equipamentos escolas e
unidades de saúde; aglomerados subnormais com rendimento mensal por setor censitário; e
aglomerados subnormais com domicílios que têm esgotamento sanitário da rede de esgoto.
Neste primeiro é perceptível o pouco, e as vezes nenhum, equipamentos de saúde e
educação dentro desse aglomerados. Em alguns bairros onde estão situadas esses aglomerados
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existem apenas uma unidade de saúde, como a comunidade do Alto dos Guarapes. São esses e
outros equipamentos que contribuem para a inclusão social dos moradores dessas áreas e
desempenho do papel de cidadão.
Outro aspecto importante visível no mapa é o rendimento mensal por setor censitário.
Nele podemos perceber algo esperado: populações que residem em aglomerados subnormais
tem as memores rendas, no caso de Natal ganham entre 301 e 600 reais e alguns estão na faixa
entre 0 e 300 reais, como é visto na comunidade da África. Se compararmos ao valor do salário
mínimo de R$ 724,00 (valor adotado desde 01/01/14), estas pessoas se encontram em situações
financeiras calamitosas.
A qualidade habitacional foi observada pela variável dos domicílios que têm esgotamento
sanitário da rede de esgoto. Essa variável nos dá a dimensão da condição sanitária desses
domicílios. Onde é de fácil visualização as áreas dos aglomerados subnormais com menores
número de domicílios com essa condição sanitária. Essa variável tem implicação direta com a
saúde dos moradores dessas regiões e consequentemente com sua qualidade de vida. A
comunidade do Gramoré é um exemplo dessa condição sanitária precária, onde se encontra
numa faixa de 0 à 9 domicílios que tem seus esgotos despejados de forma adequada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, podemos concluir que a segregação na cidade de Natal não é algo
recente e sim um processo histórico que ainda está em construção. Foi devido a políticas
governamentais de habitação criadas no início do século passado que a massa de trabalhadores e
demais pessoas sem condições econômicas favorecidas foram se afastando dos lugares de
centralidade daquela época.
Outra constatação importante é a necessidade de uma reflexão a respeito do conceito de
aglomerado subnormal adotado pelo IBGE. De acordo com o órgão, só é considerado aglomerado
subnormal uma área que tenha 51 unidades de habitação em diante em situação irregular. As
áreas com 50 unidades abaixo ficam a margem dessa definição; o problema é que muitas vezes
existem áreas nessas condições que possuem os mesmos problemas e em situações problemas
piores. Bairros como Rocas e Cidade Nova possuem áreas com problemas da mesma ordem que
os 41 aglomerados subnormais considerados pelo IBGE, porém não são considerados como tal.
Por fim, este é um estudo preliminar onde existe a pretensão de expandi‐lo a estudos de
caso em alguns desses aglomerados subnormais a fim de conhecer de forma mais concreta a
qualidade de vida desses moradores.
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RESUMO
Este trabalho realizado através de levantamento
bibliográfico e atividades de campo tem por objetivo
verificar a relação do homem com a natureza em seus
diversos aspectos. Dessa forma, o referido trabalho
analisa elementos recentes da geomorfologia
pertencente à área central do município de Ilhéus‐BA,
evidenciando como a ação do homem, um dos principais

responsáveis pela modificação do espaço, influencia
diversos fenômenos naturais. Os resultados obtidos
nessa pesquisa demonstram claramente como o homem
moderno vem construindo uma relação degenerativa
com o espaço geográfico, mesmo que seja de forma
indireta.

PALAVRAS‐CHAVE: relação homem ‐natureza, geomorfologia, mudanças no espaço geográfico.

THE MAN‐NATURE RELATIONSHIP: EXPLORING RECENT ELEMENTS OF ILHÉUS’ CENTRAL
LANDSCAPE
ABSTRACT
This work, through bibliographic and ethnographical
aims at checking the man’s relationship with the
nature in their several aspects. This way, the referred
work analyzes recent elements of geomorphology
related to the central area of Ilhéus‐ Bahia,
highlighting how the man actions, one of the most
responsible for changes in the space, influence the

several natural phenomena. The results obtained in
this
research
through
analyzing
images
DEMONSTRAM clearly how the modern man has been
contributing to build a degenerative relationship with
the geographical space, even that, through an indirect
way.

KEY‐WORDS: Man‐nature relationship, geomorphology, changes in the geographical space.
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A RELAÇÃO HOMEM‐NATUREZA: EXPLORANDO ELEMENTOS RECENTES DA PAISAGEM CENTRAL
DE ILHÉUS
INTRODUÇÃO

A necessidade de aproximação dos conteúdos escolares com a realidade do estudante é
praticamente um consenso entre os estudiosos da educação. Essa aproximação pode facilitar o
aprendizado à medida que promove maior significação dos conteúdos que compõe os currículos
das diferentes disciplinas. Na ciência geográfica, cujo principal objeto de estudo é o espaço, é
crescente o número de trabalhos que refletem acerca de referenciais teóricos e metodológicos
que promovam a articulação entre os conteúdos escolares e a realidade na qual o estudante está
inserido.
O presente trabalho consiste num estudo de Iniciação Científica Júnior, desenvolvido no
Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus – por uma estudante do terceiro ano do Curso Técnico
Integrado de Segurança do Trabalho. A pesquisa é orientada por uma professora do Ensino
Básico Técnico e Tecnológico com formação em Pedagogia e Geografia.
A pesquisa propõe a investigação de elementos recentes da geomorfologia da área
central do município de Ilhéus‐BA: a Praia da Avenida e a ilha fluvial em formação na Baía do
Pontal.
Esses fenômenos, recentes se considerados na escala geológica de formação do relevo
(centenas a milhões de anos), são analisados sob a ótica da relação homem‐natureza, sendo o
homem um dos seres mais atuantes e modificadores do espaço.
Historicamente a relação homem‐natureza consistiu o primeiro paradigma geográfico,
tendo orientado várias correntes do pensamento. No entanto, com a emergência de novos
referenciais na Geografia, esse paradigma tornou‐se quase que automaticamente sinônimo de
“passado”, sendo associado ao que se convencionou a designar Geografia Tradicional
(MENDONÇA, 1992; NEVES, 2010).
Vemos o resgate desse paradigma como uma grande potencialidade na educação
científica de jovens estudantes de Geografia, pois permite a articulação da dinâmica da natureza
com a ocupação humana. Obviamente são necessárias revisões do conteúdo histórico desse
paradigma, visando transcender a mera descrição e possibilitar uma análise crítica acerca dos
processos estudados.
METODOLOGIA
A pesquisa, como um todo, será desenvolvida em dois momentos. O artigo que
apresentamos para o IX CONNEPI apresenta os resultados da primeira etapa de trabalho.
O presente trabalho aborda a relação homem‐natureza a partir da análise de elementos
geomorfológicos recentes na paisagem da área central de Ilhéus. Esses fenômenos são
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considerados recentes pois o mais antigo (a Praia da Avenida) remonta a 50 anos, um período de
tempo muito pequeno se levarmos em conta o tempo geológico normalmente envolvido em
alterações/construções de relevo.
Nesse primeiro momento o processo investigativo concentrou‐se no levantamento
bibliográfico de artigos e livros que fazem alusão aos fenômenos estudados, bibliografia
específica sobre metodologia científica de forma a atingir os objetivos da pesquisa no que se
refere à efetiva iniciação científica da bolsista e iniciamos também os levantamentos fotográficos
e a produção cartográfica para analisar e sintetizar os diferentes aspectos relacionados à
investigação do tema.
Até finalizarmos a pesquisa abordaremos também a percepção da população residente
acerca de nossos objetos de estudo, através de questionários e entrevistas.

DINÂMICA DA NATUREZA
As duas áreas estudadas nessa pesquisa – a Praia da Avenida e a ilha fluvial em formação
na Baía do Pontal – estão relacionadas ao processo de sedimentação e são passíveis de
apreensão através da paisagem. São resultados, como já dissemos, de processos recentes, se
considerados na escala geológica natural e evidenciam, de forma clara e inequívoca a ação
humana sobre o espaço.
Sabemos que a quantidade de água em nosso planeta não varia significativamente, de
forma que não é a escassez natural de água que tem provocado os fenômenos estudados.
Entendemos como ciclo hidrológico “o movimento contínuo e permanente da água no planeta”
(CHRISTOFOLETTI, 2004, p. 01).
O ciclo hidrológico sintetiza a maneira pela qual a água do nosso planeta, no estado
liquido, sólido ou gasoso, é armazenada e transferida através de diversos ambientes, envolvendo
a atmosfera, os oceanos e os continentes. Dessa forma a água está sempre em movimento, com
velocidades diferentes a depender das características de cada região. O ciclo hidrológico não
possui inicio ou fim, é continuo, podendo ser analisado a partir de qualquer das suas etapas.
A principal distinção entre as etapas do ciclo hidrológico é que na etapa atmosférica que
envolve a evaporação, a condensação e a precipitação, se tem uma grande mobilidade espacial.
Diferentemente, a água no estado liquido, possui grandes dificuldades de locomoção, por
encontrar em seu caminho obstáculos naturais ou artificiais que impedem que a água atinja o
solo, colocando‐a em condições de evaporar.
A ocupação humana do espaço interfere de forma muito significativa no escoamento
superficial e na infiltração, além de impactar o volume natural dos rios, lençóis freáticos e
aquíferos devido à demanda de água para a realização das diversas atividades humanas.
As atividades humanas impactam também os mananciais hídricos à medida que
contribuem para o assoreamento dos cursos de água. Sabemos que toda movimentação da água
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na bacia de drenagem converge para o nível de base, juntamente com todos os materiais que ela
consegue desagregar ou que são nela despejados direta ou indiretamente pela ação humana.
A rede hidrográfica do município de Ilhéus é representada por quatro bacias: a bacia do
rio Cachoeira, a do rio Almada, a do Santana e a do rio Fundão, além de diversos outros
pequenos cursos d’água que deságuam diretamente no Atlântico, sendo tradicionalmente
utilizadas como rotas de comércio, transporte, pesca e outras atividades cotidianas.
Esses rios possuem leitos rochosos e encachoeirados em seu curso superior e médio e o
regime dos rios é pluvial. A zona de estuários dos rios Cachoeiras, Santana e Fundão encontra‐se
ao fundo da baía do Pontal, recebendo o nome de Coroa Grande (ANDRADE, 2003).
Analisando o relevo do município de Ilhéus, verificamos que o mesmo é bastante
acidentado, apresentando uma feição peculiar, em razão da presença do mar, que o emoldura. A
planície litorânea corresponde a uma extensa faixa de areia que se estende por todo litoral
ilheense.
A formação desta planície é recente, isto é, da era quaternária e é resultante ora do
trabalho do mar, que acumulou areia junto aos morros que formavam a antiga linha da
costa, ora do acúmulo de sedimentos trazidos pelos rios próximo à foz (ANDRADE, 2003,
p. 58).

Nessas áreas os solos aluviais são muito pobres, impossibilitando atividades agrícolas que
exigem maior disponibilidade de nutrientes, podendo ser cultivados somente os solos aluviais na
fase argilosa. Essas condições naturais foram cruciais para o desenvolvimento da primeira fase do
cultivo do cacau, grande destaque econômico da região até a década de 1990 (NEVES, 2013).
Como os rios deságuam diretamente no Atlântico, parte dos sedimentos carregados pelo
fluxo de suas águas seguem até seu destino final, contudo, como sabemos, alguns trechos do
canal de um rio, são áreas mais propensas para o depósito de sedimentos que outras. Em
determinadas localidades onde os sedimentos se fixam, surgem as formações popularmente
chamadas de “bancos de areia”. Quando esses depósitos de sedimentos ficam acima da linha de
água, são geomorfologicamente denominadas ilhas fluviais.
No caso ilheense, o rio Almada e o Cachoeira escavaram seus leitos, aproveitando as
direções das falhas e fraturas. Nesse processo, dinâmico e contínuo no espaço‐tempo, consolidou
áreas de escavamento dos rios e áreas de acumulações. Em áreas de acumulação observamos a
ilha fluvial do Frade, já consolidada, e a recente formação da ilha fluvial, na Baía do Pontal, nas
proximidades da Praia do Cristo.
O outro fenômeno estudado nesse trabalho refere‐se ao “crescimento” da Praia do
Centro. A construção do Porto do Malhado (que será melhor analisada na próxima seção) alterou
significativamente a dinâmica da corrente marítima que atuava na linha de costa – a corrente de
retorno – acelerando o processo de sedimentação, fato que levou ao aumento significativo da
praia e ao recuo da linha de costeira.
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Na figura 1, localizamos a área de estudo e identificamos as áreas estudadas.

Figura 1 – Área de estudo: Parte central do Município de Ilhéus –BA.
Fonte: GOMES, Ronaldo (2006). Adaptação: NEVES, Karina F. T. V. (2006; 2014).
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A formação da ilha fluvial da Baía do Pontal, representada pela letra A, na figura 1,
origina‐se no processo contínuo de intemperismo, que consiste na decomposição sofrida pelas
rochas e partes mais elevadas do relevo.
Nesse processo, a ação das águas é particularmente importante tanto ao provocar
lentamente a decomposição das rochas e formas de relevo quanto ao contribuir com o processo
o transporte e deposição de sedimentos, em áreas mais baixas, e notadamente na foz dos
principais rios da região.
Nos últimos três anos, observamos o progressivo aumento da concentração de
sedimentos na área da Baía do Pontal, a ponto de, durante a maré baixa (principalmente da Lua
Nova) identificarmos claramente as ilhas fluviais que encontram‐se em processo de formação.

Figura 2 – Ilha fluvial em formação durante a maré baixa da Lua Nova. Baía do Pontal. Ilhéus –BA.
Fonte: SILVA, 2014.

No que se refere ao “crescimento” da Praia da Avenida, representada pela letra B da
figura 1, constatamos que em pouco mais de 50 anos, desde a construção do Porto do Malhado
(identificado na mesma figura pela letra D), essa praia teve um grande aporte de sedimentos
responsável pelo seu “crescimento” em cerca de 20 metros.
Como podemos verificar na figura 2, a linha de praia antes da construção do porto
acompanhava o sítio urbano (C). A construção do porto interferiu na dinâmica natural da
corrente que agia na linha de costa retirando os sedimentos.
Tessler e Mahiques explicam que as correntes de retorno
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constituem um fluxo transversal à costa, no sentido do mar aberto; essas correntes são,
muitas vezes, associadas a canais ou cânions de plataforma e, portanto, permitem o
transporte de sedimentos costeiros em direção a porções mais profundas dos oceanos
(TESSLER E MAHIQUES, 2003, p. 274).

Uma vez que essa corrente deixou de atuar na área da Praia do Centro, o processo de
sedimentação intensificou‐se bastante e a linha de praia literalmente cresceu.

Figura 3 – Vista parcial da Praia da Avenida e Porto do Malhado. Ilhéus –BA.
Fonte: NEVES, 2010.

Na figura 3 estão retratados o porto, construído em mar aberto e o trecho adjacente da
Praia do Centro. Toda área gramada (na qual encontra‐se postes de iluminação e uma ciclovia) e
a pequena linha de areia em contato com o mar são áreas de sedimentação recente, pós‐
construção do Porto.

CONTEXTUALIZANDO A INTERFERÊNCIA HUMANA
Conforme procuramos demonstrar, os dois fenômenos estudados nesse trabalho – ambos
relacionados ao processo de sedimentação – apesar de suas origens naturais (processo de
intemperismo, transporte e deposição de sedimentos em nível basal) – demonstram a
capacidade de intervenção humana no espaço.
Nessa seção, pretendemos remontar o processo histórico de ocupação de Ilhéus e
demonstrar como a progressiva demanda por água, a construção do Porto do Malhado e as
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recentes práticas econômicas e sociais foram determinantes da aceleração dos processos
sedimentares estudados.
A concentração de sedimentos na Baía do Pontal não é um fenômeno recente, tendo já
sido descrito por um dos autores mais renomados na literatura brasileira: Jorge Amado. Em seu
livro “Gabriela, Cravo e Canela”, o autor apresenta passagens descritivas sobre as chamadas
“barras”, sendo atualmente um dos focos do trabalho. As descrições relatam como a
sedimentação da Baía do Pontal prejudicava a economia local, sobretudo no que se refere à
exportação de cacau.
A primeira riqueza agrícola de Ilhéus foi a plantação de cana de açúcar, desenvolvida nos
primeiros séculos da colonização, mas que não prosperou como em outras áreas canavieiras do
Nordeste brasileiro (ANDRADE, 2003). Até o fim do século XVIII, era grande o abandono e
extrema a pobreza em que a Vila de São Jorge dos Ilhéus estava inserida.
Somente a partir do inicio do século XIX, com o florescimento da cultura do cacau, é que
Ilhéus passou a prosperar. A Vila ficou conhecida como El Dourado, em razão das suas terras
férteis e o mito de riqueza fácil (ANDRADE, 2003). Ilhéus teve a produção de cacau como base de
sua economia, sendo o município maior produtor de cacau do Brasil, chegando a liderar o
mercado mundial de produção de amêndoas.
A história da cacauicultura em Ilhéus é caracterizada pelo desbravamento para o interior,
fundando cidades ao longo de gerações. O cacau propiciou o aparecimento de uma “civilização”,
um patrimônio, uma identidade histórico‐cultural, determinada pela atividade agrícola.
Dados apontam que entre 1890 e 1926, a cultura do cacau e a fácil possibilidade de
riqueza, provocou uma corrida de imigrantes às suas terras, fazendo aumentar significativamente
sua população. Em 1920, Ilhéus concentrou a maior população regional, com quase 20% de
população do Estado (ANDRADE, 2003).
A cidade não apresentava condições de oferecer condições físico‐sanitárias, nem emprego
para toda essa demanda de imigrantes, a maioria deles lavradores sem qualificação profissional,
fazendo com que áreas periféricas fossem invadidas e áreas de mangues e restingas fossem
ocupadas, provocando sérios danos ao meio ambiente. O desmatamento das margens provocou
erosão e o assoreamento do leito dos rios e o crescimento populacional passou interferir
progressivamente na quantidade e qualidade dos mananciais hídricos.
Com a expansão do cultivo do cacau, tornou‐se evidente a necessidade de construção de
um cais para atracação de navios. Em 1876, um cais de grande importância local foi construído,
sendo o local escolhido próximo à foz do rio Cachoeira, na Coroa Grande.
A partir daí iniciaram‐se os esforços para a exportação de longa escala. Em 1924, decidiu‐
se construir o porto de Ilhéus, na baía do Pontal, mas o mesmo apresentava difícil acesso, devido
à sinuosidade do canal e ao constante assoreamento da baía pelo acumulo de sedimentos
trazidos pelos rios. Muitas embarcações naufragavam ou encalhavam na Baía do Pontal, que
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necessitava de dragagem constantemente (procedimento altamente custoso, ainda mais para a
época).
A exportação era feita em cargueiros médios enviada para Salvador, de onde era
exportada. Salvador concentrava significativos recursos provenientes da exportação do cacau.
Esse fato teria levado “os coronéis do cacau” à investir recursos próprios na construção de outro
porto que permitisse mais rapidez do embarque e menor custo.
A construção, que não contou com nenhum tipo de acessoria técnica especializada, levou
12 anos. Andrade relata que sua bacia é artificial e que esse é considerado o primeiro
ancoradouro em mar aberto da América Latina (ANDRADE, 2003). Como vimos, a construção
desse porto interferiu diretamente a corrente de retorno, implicando na sedimentação excessiva
da Praia da Avenida.
No final da década de 1980, uma grave crise acometeu a lavoura cacaueira diminuindo
significativamente a produção e produtividade (crise vulgarmente conhecida como crise da
vassoura‐de‐bruxa, doença ocasionada por um fungo). Esse fato acarretou, dentre outras coisas,
a crise econômica regional e o acelerado êxodo rural.
No contexto pós‐crise, o poder público passou a investir na diversificação das atividades
econômicas. A crescente urbanização regional, o investimento no setor industrial e na atividade
turística são alguns dos fatores que podem ser apontados para explicar o aumento pela demanda
de água na região, associada às práticas inadequadas para manutenção/construção de moradias
em áreas de risco que aumentam o assoreamento e, consequentemente, o aporte de
sedimentos.
RESULTADOS
O trabalho apresentado possibilita uma nova concepção sobre a relação homem‐
natureza. A crescente produção de cacau da época motivou não só a expansão demográfica, mas
também a necessidade de melhorias que permitissem maior exportação, tendo em vista a
economia do município.
Nesse contexto, a demanda crescente por água, o assoreamento provocado
principalmente pela ocupação urbana não‐ordenada e a construção do Porto do Malhado, e mais
tarde, a rápida urbanização, o processo industrial e o desenvolvimento do turismo,
desencadearam uma série de processos que podem ser sintetizados pelas recentes modificações
do relevo na área central da cidade.
Através da análise e compreensão dessas modificações, reconhecemos a capacidade
transformadora da atuação humana no espaço e nos conscientizamos da importância de ações e
formas de gestão responsáveis do ponto de vista ecológico.
Finalizada essa primeira etapa da pesquisa, que consistiu na compreensão dos
fenômenos por meio da integração dos conhecimentos físicos e humanos da Geografia,
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pretendemos, na próxima etapa, investigar a percepção dos moradores acerca dessas
transformações.
A localização desses processos, concretizadas na paisagem da área central do município,
onde se concentram os principais produtos e serviços urbanos, torna‐os apreensíveis por grande
parte da população, independente do nível de instrução ou classe social. Pretendemos assim,
analisar os usos e interpretações dessas novas formas de relevo pela população em geral.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo relatar de
maneira simplificada a evolução do saneamento básico
em nosso país, dando ênfase a falta de conservação da
rede de esgoto, como exemplo o Bairro Nordeste
localizado na cidade de Natal‐RN. Sua ausência pode
causar problemas de ordem ambiental e de saúde. A
metodologia utilizada foi consultas bibliográficas, sites e
órgãos públicos. Percebe‐se que os agentes públicos se
preocuparam em disponibilizar na maioria das vezes
apenas água encanada do que propriamente sanear as
cidades. O mesmo aconteceu na cidade de Natal‐RN,
que ao longo dos anos não conseguiu implantar um

saneamento adequado para os bairros da cidade, e o
Bairro Nordeste que está localizado na região Oeste,
enfrenta problemas de má conservação da rede de
esgoto, fossas constantemente estouradas e rede de
esgoto ligadas diretamente para dentro do rio. Todos
esses problemas contribuem para uma poluição cada
vez maior dos nossos recursos hídricos. Neste caso
quem sofrerá de maneira direta é o rio Pontengi que vai
receber todo o esgoto doméstico do bairro. Resultando,
assim na poluição do rio, além do aumento substancial
das doenças relacionadas ao esgoto doméstico quando
exposto ao ar livre.

PALAVRAS‐CHAVE: Saneamento básico, Meio Ambiente, Saúde.

A LITTLE EVOLUTION OF SANITATION IN BRAZIL AND THE LACK OF CONSERVATION OF
SEWAGENETWORK: THE NEIGHBORHOOD AS EXAMPLE NORTHEAST, NATAL‐RN
ABSTRACT
This paper aims to report a simplified manner the
evolution of basic sanitation in Brazil , emphasizing the
lack of conservation of the sewer system , such as the
Northeast neighborhood located in Natal ‐RN . Its
absence can cause problems of environmental and
health. The methodology was bibliographic queries, sites
and public agencies. One realizes that public officials
bother to provide mostly just tap water than actually
cleaning up the cities. The same happened in Natal ‐RN,
which over the years has failed to implemente adequate
sanitation for the neighborhoods of the city , and the

Northeast Quarter that is located in the western region
faces problems of poor maintenance of the sewer
system , constantly blown cavities and sewer connected
directly into the river . All of these problems contribute
to increasing pollution of our water resources. In this
case who will suffer the direct way is the river Pontengi
that will receive all sewage from the neighborhood.
Resulting thus in river pollution, in addition to the
substantial increase in domestic sewage ‐related
diseases when exposed outdoors.

KEY‐WORDS: Sanitation, Environment, Health.
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A POUCA EVOLUÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL E A FALTA DE
CONSERVAÇÃO DA REDE ESGOTO: COMO EXEMPLO O BAIRRO NORDESTE,
NATAL-RN
INTRODUÇÃO
Entendemos que impacto ambiental é qualquer alteração produzida pela sociedade,
através de suas atividades, excedendo a capacidade de absorção desse ambiente. As alterações
podem ser positivas ou negativas, mas subentendem‐se neste trabalho que são impactos
ambientais as transformações negativas (GUERRA e GUERRA, 2008).
As mazelas causadas pela destruição ambiental estão cada vez mais presente no cotidiano
da população das grandes cidades, principalmente no que diz respeito à melhoria da qualidade
de vida, e preservação ambiental. Portanto, o processo de urbanização predatória provoca um
aumento dos problemas de ordem ambiental, inclusive quando se trata de saneamento
ambiental.

Comentado [C8]: Trocar por entende‐se.

Comentado [C9]: Os autores não foram referenciados.
Comentado [C10]: Busque não iniciar com uma citação.
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No âmbito da implantação de serviços de saneamento é de suma importância considerar
que, no geral, as comunidades apresentam, entre si, significativas diferenças com relação
à localidade onde vivem – e suas peculiaridades culturais, climáticas e ambientais – e às
condições sócio‐econômicas. Tais diferenças resultam em necessidades sanitárias
variadas e podem demandar distintas soluções, as quais não devem se restringir a
proposições técnicas adequadas, e sim levar em conta também a realidade local em suas
diversas dimensões – física, social, econômica, política, cultural, dentre outras. Na
análise da situação sanitária do Brasil é de suma importância considerar a ampla
heterogeneidade do País com relação às mais variadas características. (RUBINGER, 2008,
p. 18).

Investir em saneamento não é só uma melhoria estética, é contribuir de maneira decisiva,
para o aumento do bem esta social e ambiental, cada investimento feito nesta área trás beneficio
multou a população, onde podem ser observados a diminuição de doenças, aumento da
expectativa de vida, como também a diminuição com gastos públicos na área de saúde, visto que
o saneamento é uma prática preventiva eficaz.
O presente artigo está estruturado em um breve levantamento sobre o saneamento em
nosso país. Podemos citar como passos iniciais no que se refere ao tema referente ao
saneamento foi o período de 1850‐1930, onde o Estado permitia que o serviço de saneamento
fosse prestado por concessionárias estrangeiras, contudo essas empresas prestavam outros tipos
de serviços entre eles o de transporte, distribuição de energia elétrica (LUCENA, 2005).
Em seguida passamos pela cidade de Natal, que tem seus primeiros passos dentro do
saneamento a partir da criação da Comissão de Saneamento de Natal (CSN), em 1924. A cidade
não difere das demais do nosso país onde avança na distribuição de água encanada, mas avança
lentamente na aplicação do saneamento básico.
A falta de saneamento gera problemas de ordem ambiental, que afetam diretamente o
rio Potengi, um dos rios mais importantes do nosso Estado, e que faz limite com o Bairro
Nordeste. O mesmo possui uma área íngreme e com problemas de infraestrutura no que se
refere à tubulação de esgoto. O Esgoto que é jogado pela tubulação de forma precária acaba indo
direto para dentro do rio, além disso existem diversas ligações clandestinas de esgoto direto para
dentro do rio.
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PRIMEIRAS PRÁTICAS SANITÁRIAS
O saneamento ao longo dos anos tem evoluído de maneira satisfatória, a partir das
necessidades que surgem para a sociedade. A vários registros da utilização de métodos de
saneamento ao longo da história da humanidade.
De acordo com (CARVALHO E SILVA,2007) existem relatos do ano 2000 a.C. de tradições
médicas, na Índia, sugerindo que a água suja deveria ser purificada pela fervura sobre um fogo,
pelo aquecimento natural do sol, mergulhando ferro quente dentro da água, sugerindo a
purificação através da filtração em areia ou cascalho, então resfriada.
Podemos ler relatos de medidas para a diminuição de problemas relativos à saúde no
antigo testamento da Bíblia os judeus utilizavam várias Práticas sanitárias, dentre os exemplos
que podem ser citados está o uso da água para a limpeza de roupas sujas que favoreciam o
aparecimento de doenças (escabiose). Outra maneira era tampar os poços de abastecimento, e
deixá‐los longe de prováveis fontes poluidoras (GUIMARÃES, 2007).
Dentre os povos antigos podemos destacar os egípcios que dominavam diversas técnicas
de irrigação e cultivo do solo, além do transporte, armazenamento e utilização da mesma. Como
era dependente das cheias do Rio Nilo, criaram métodos para guardar água, por um período
longo, utilizavam como método para tirar as impurezas da água, deixando‐os de um ano para o
outro dentro de grandes recipientes, a água ficava parada onde a sujeira era depositada no
fundo. Além disso, o registro da utilização de tiras de tecido que eram utilizados como filtros para
remover impurezas (CAVINATTO, 1992).
Do ponto de vista coletivo podemos citar a construção de aquedutos banhos públicos,
termas e esgotos construídos em Roma, sendo o seu marco de maior expressão a Cloaca Máxima
de Roma. A cidade italiana contava com nove aquedutos para o abastecimento, a extensão de
cada aqueduto variava de 16 a 80 km e seção transversal de 0.65 a 4,65 m2. Outros autores
estimaram que a capacidade total de todos estes aquedutos chegaram a atender uma cidade
com 600 mil habitantes (NUVOLARI, 2003).
Ao longo da história o saneamento acabou sendo tratado de maneira diferente entre os
povos, ora sendo mais importante e em outros momentos foi deixado de lado. De maneira
negativa vale ressaltar o período referente à Idade Média, pois é nesta época que o consumo
diminui drasticamente chegando a ser de apenas 1 L por habitante. Foi uma época de várias
epidemias, esse quadro será agravado com o hábito de jogar os dejetos na rua. Devido ao grande
número de pessoas contaminadas foram feitos aquedutos e o reparo de outros para tentar
diminuir a incidência de doenças (FUNASA, 2006).
Apenas no início do século XX, é que as atenções começam a se voltar para a importância
que o saneamento tem para a saúde humana, em especial e necessidade de se evitar a
contaminação da água.
O SANEAMENTO NO BRASIL.
As práticas de natureza sanitária no Brasil foram oscilantes ao longo do imenso território,
e isto aconteceu tanto em âmbito individual quanto o coletivo, vale ressaltar que o poderio
econômico prevaleceu em relação aos demais aspectos, na hora da implementação dos recursos
para o saneamento básico (RUBINGER, 2008).
Em nosso país podemos citar como passos iniciais no que se refere ao tema referente ao
saneamento foi o período de 1850‐1930, onde o Estado permitia que o serviço de saneamento
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fosse prestado por concessionárias estrangeiras, contudo essas empresas prestavam outros tipos
de serviços entre eles o de transporte, distribuição de energia elétrica (LUCENA, 2005).
O crescimento urbano foi decisivo para que o poder estatal interviesse para o controle e
aumento da infraestrutura incluindo neste processo o saneamento básico. Em 1934 no governo
do presidente Getúlio Vargas foi promulgado por meio do Decreto n° 24.643, de Julho de 1934, o
Código das Águas, que propiciava ao governo a possibilidade de fixar tarifas para utilização e
implementação de uma rede de distribuição de água e captação de esgoto, em 1940 é criado o
Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). (LUCENA, 2005).
As medidas aplicadas tornaram‐se insuficientes, pois além dos investimentos serem
poucos e mal distribuídos, não havia um planejamento universal e sim desfragmentado. Pode‐se
perceber o avanço lento que o saneamento tomou ao longo dos anos a partir das seguintes
medidas: Plano Trienal, contribui no que se refere ao saneamento básico na busca por erradicar
as doenças de massa, sobretudo as mais graves; o Programa de Ação Econômica do Governo
(PAEG) lançado pelo então presidente Castelo Branco , em 1965, trouxe como beneficio para o
saneamento do nosso país o Programa Nacional de Esgoto Sanitário que tinha como meta
atender a 30% da população urbana até 1973.
Com o passar dos anos e o avanço cada vez mais rápido da população urbana era preciso
criar uma regulamentação no que se refere ao saneamento básico, com esse propósito surge a
Lei n° 5.318 de 26 de Setembro de 1967, criando assim o Conselho Nacional de Saneamento
(CONSANE), com o objetivo de planejar, coordenar e controlar a política de saneamento que
deveria se planejada em harmonia com a Política Nacional de Saúde.
Buscando alcançar metas propostas o governo dá ênfase em cincos áreas: saneamento
básico, abastecimento de água e destino dos dejetos, esgoto e drenagem, controle da poluição
ambiental, lixo, controle das mudanças do fluxo das águas e inundação e erosão (ALIANÇA
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, 1995).
Apesar dessas medidas o país avançou bastante na distribuição da água potável, contudo
as medidas de saneamento continuavam a chegar de maneira discreta a parcela mais humilde do
Brasil.
O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANASA) é considerado o principal programa
implantado entre as décadas de 70 e 80, esse plano surge também motivado pela demanda
crescente de água, na procura de se auto sustentar o PLANASA partiu da lógica da auto
sustentação tarifária, segundo a qual as tarifas deveriam cobrir os custos das operações,
manutenção e amortização dos empréstimos. Com esta premissa as aplicações dos recursos
foram parar em áreas de retorno garantido desses investimentos. Entretanto uma análise sobre o
modelo do PLANASA mostra que apenas os serviços de abastecimento foram privilegiados em
relação aos serviços de esgotamento sanitário, causando a ausência pretendida. (REZENDE e
HELLER, 2002).
Já na década de 80 é lançado o Programa de Abastecimento de Água e Saneamento para
População de Baixa Renda da Zona Urbana (PROSANEAR), com o objetivo de disponibilizar os
serviços de saneamento para as famílias de baixa renda. Com a criação da Constituição de 1988,
a formulação de um Plano Plurianual passou a ser obrigatório, ouve um levantamento entre o
período de 1991 – 1995, identificando que 88% da população urbana usufruíam do serviço de
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abastecimento de água, mas somente 39% das casas dispunham de esgotamento sanitário.
(ALIANÇA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, 1995).
A QUESTÃO DO SANEAMENTO EM NATAL
A cidade de Natal devido a sua pequena população já registrava no inicio do século XX
problemas oriundos de outras cidades de médio e grande porte, resguardando a proporção de
seus problemas. Na tentativa de solucionar esses problemas é criado a Comissão de Saneamento
de Natal (CSN), em 1924. Esse é considerado o primeiro passo na busca por uma melhor
qualidade de vida dos natalenses. Ao longo dos anos foram sendo implantadas outras medidas
entre elas podemos destacas o Plano Geral de Sistematização e o Plano Geral de Obras de 1939.
(SOTERO, 2011).
As décadas de 1940, 1950 e 1960, não foram promissoras no quesito saneamento, como
ocorreu em todo o país foi dado ênfase na ampliação da rede básica de distribuição de água em
nosso Estado. A cidade hoje conta com uma distribuição de água que ultrapassa os 98%,
entretanto o serviço de esgotamento sanitário não ultrapassa os 32% de acordo com a
Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN, 2008b).
Os anos seguintes foram de pequenos avanços relacionados ao saneamento em Natal, em
1969 por meio da Lei n° 3.742, de 6 de Junho, é criado a Companhia de Água e Esgoto do Rio
Grande do Norte a CAERN. No inicio da década de 1970, o nosso estado estavam entre os que
tinham o menor índice de população urbana atendidas por uma rede de esgoto e abastecimento
de água. (RIO GRANDE DO NORTE, 1972).
Os governantes ao longo dos anos 1980 priorizavam o abastecimento de água em
detrimento a aplicação do saneamento, deve‐se levam em consideração que esse foi um período
de graves crises financeiras, onde uma das metas mais atingidas foi a da propagação do
saneamento básico. Até meados de 1998 não foi um avanço significativos no que se refere o
saneamento básico em Natal. (SOTERO, 2011).
Apesar do pouco avanço nos anos 80 e 90, a cidade de Natal consegue a partir dos anos
seguintes chegar a lugares distantes atendendo a 98,34% da cidade de acordo com dados da
Secretária Municipal de Meio Ambiente SEMURB. (ANUÁRIO, p. 265, 2013).
Apesar da cidade de Natal contar com água de qualidade boa para o consumo humano e
para o uso da recreação, o município apresenta bairros com gravações problemas de ordem
ambiental e que poluem diretamente os rios.
Como em grande parte do nosso país, a cidade de Natal, não tem uma manutenção
adequada de sua rede de esgoto, não é difícil encontrar pontos da cidade com fossas estouradas
e o seu esgoto a céu aberto, isso tende a se agravar quando essas fossas estão em bairros
próximos aos rios e instaladas em áreas com uma declividade acentuada, a exemplo do Bairro
Nordeste.
BAIRRO NORDESTE: UM EXEMPLO DE DESCASO COM A MANUTENÇÃO DA
REDE DE ESGOTO
O Bairro Nordeste, está localizado na região Oeste, do município de Natal, as margens do
estuário do Potengi, tendo como limite ao Norte o rio Potengi, Sul o Bairro do Bom Pastor, Leste
o Bairro das Quintas e a Oeste o rio Jundiaí.
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Figura 1 – Mapa do Bairro Nordeste.
É neste sentido que se deve olhar com cuidado a relação do saneamento no bairro
Nordeste, uma localidade de profunda transformação sócio espacial, localizada as margens de
um dos rios mais importantes do nosso Estado, elevado grau de declividade e uma ocupação
desordenada, junte isso a uma falta de manutenção adequada da rede de esgoto, vamos ter a
eminência de vários problemas de ordem ambiental.
A área em que localizado o Bairro Nordeste é um bom exemplo de como a falta de
manutenção das tubulações de esgoto podem causar sérios danos ambientais, visto que o
mesmo fica às margens do Rio Potengi. O Bairro tem uma declividade acentuada em relação a
outros bairros.
À medida que o Bairro começou a ser ocupado por volta de 1960, da início também aos
seus problemas de ordem ambiental, como o mesmo está as margens de um dos rios mais
importantes do nosso estado, sua ocupação deveria ter ocorrido de maneira planejada,
entretanto não foi isso que aconteceu.
A população do Bairro é de aproximadamente 11.521 (onze mil quinhentos e vinte e um)
habitantes segundo dados do (IBGE, 2010). Uma taxa de alfabetização da população residente de
cinco anos ou mais, sendo que os menos instruídos habitam as margens do rio.
O Bairro é considerado periférico tendo um rendimento médio de R$ 510,00 ocupando há
22° posição entre os 36 bairros da cidade, onde 64,21% ganham até 1 salário mínimo e 3,17 não
tem nenhum rendimento. Conta com um total de 3.339 (três mil trezentos e trinta e nove)
domicílios particulares permanentes e uma densidade demográfica de 38,60 (hab/ha) de acordo
com dados do IBGE (2010). A pesar de contar com mais de 98% do Bairro abastecido por água, o
mesmo não ocorre na questão referente ao esgotamento sanitário.
De acordo com dados da (SEMURB, 2010), o Bairro Nordeste, conta com uma quantidade
significativa de quase cinco mil domicílios, mais como mostra a figura 3, menos de três mil casas
contam com ligação de esgoto. Isso faz com que os domicílios que não contam com a rede de
esgoto joguem esses dejetos em locais inapropriados, entre eles dentro do Rio Potengi, causando
graves problemas de ordem ambiental. A Figura a seguir retrata essa problemática.
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Figura – 2 Cano jogando esgoto diretamente para dentro do rio.
Não é difícil identificar que uma grande quantidade esgoto doméstico do Bairro Nordeste,
é jogado diretamente no rio, agravando ainda mais a situação ambiental. A imagem a seguir
mostra uma tubulação exposta ligando diretamente os esgotos ao rio.

Figura – 3 Tubulação que passa em frente as casas
Outro agravante no que se refere aos problemas com esgotamento sanitário é que o
Bairro possui uma declividade acentuada, aonde todo o escoamento superficial vai direto para
dentro do rio.
Devido à falta de manutenção na rede de esgoto o Bairro tem constantes entupimentos
em várias fossas, onde as mesmas ficam dias estouradas jogando esgoto doméstico direto para
dentro do rio.
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Figura 4 ‐ Pontos de maior vulnerabilidade.
Os pontos nos mapas acima são de locais críticos do Bairro, é comum as fossas
estourarem e ficarem vários dias jogando esgoto para dentro do rio, o mapa também mostra que
o referido bairro fica em área íngreme, isso pode ser verificado a partir do gráfico de altimetria.
PROBLEMAS CAUSADOS PELA POLUIÇÃO DOS RIOS ATRAVÉS DO ESGOTO
DOMÉSTICO
De acordo com o manual da (FUNASA, 2006) Saneamento ambiental é o conjunto de
ações socioeconômicas que tem por finalidade alcançar salubridade ambiental, através do
abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária, dos diversos rejeitos gerados entre
eles, resíduos sólidos, líquidos e gasosos, além de promover o controle de doenças transmissíveis
e obras especializadas com o intuito de promover a melhoria nas condições devida urbana e
rural.
Partindo do pressuposto do manual da FUNASA, são de extrema importância os cuidados
referentes aos esgotos gerados pelas residências. De acordo com a definição da norma brasileira
NBR 9648 (ABNT, 1986), é o “despejo líquido constituído de esgoto doméstico e industrial, água
de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. Esta mesma norma ainda caracteriza o esgoto
doméstico como “despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidade
fisiológicas humanas” (NUVOLARI, 2003).
Os problemas referentes à poluição das áreas próximas aos rios é conseqüência do
crescimento populacional e da falta de planejamento urbano dos governantes, a partir da
necessidade de ocuparem um lugar para morarem, restam apenas áreas insalubres entre elas os
leitos dos rios.
O saneamento básico é fundamental para uma qualidade de vida adequada, nas doenças
acima citadas, três tem relação direta com a falta de um saneamento adequado, a diarréia,
doenças tropicais e verminoses. Essas dificuldades aparecem quando as instalações de
abastecimentos públicos ou abastecimento individual estão em mau estado, com deficiências nos
projetos ou sem adequada manutenção. Precariedade na desinfecção de água destinada ao
consumo humano com especial incidência em pequenos povoados.
Outro agravante é a contaminação crescente das águas superficiais e subterrâneas,
devido a problemas de infra estrutura no que se refere a esgotamento sanitário, ausência de
sistema de depuração de águas residuárias, inadequado tratamento dos resíduos sólidos
compossível repercussão no abastecimento de água. (FUNASA, 2006).
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Os riscos expostos anteriormente se traduzem em um meio degradado com águas
poluídas e uma alta incidência de mortalidade por transmissão hídrica, como o bairro conta com
uma parcela dos moradores vivendo da pesca de peixes e crustáceos, o contato dos mesmos com
as águas contaminadas são inevitáveis, além de alguns moradores tomarem banho nas áreas de
riscos. Sendo, assim, os dejetos humanos possuem vários germes patogênicos de uma infinidade
de doenças entre elas, a febre tifóide e paratifóide, amebíase, ancilostomíase, esquistossomose,
teníase, ascaridíase, entre outros (FUNASA, 2006). Logo é essencial evitar com os esgotos tenham
contato com os rios e demais fonte de águas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sob os aspectos sanitários, e imprescindível que a destinação do esgoto doméstico seja
realizado de forma adequada, visando o controle das várias doenças já citadas neste trabalho.
Visando diminuir os problemas causados pela contaminação das águas a Organização Pan‐
Americana de Saúde (OPAS), propõe medidas de controle e vigilância a serem implantados por
sistemas locais de saúde.
Identificar o déficit e as prioridades no fornecimento dos serviços de água e de esgoto,
onde o mesmo é fundamental importância para um melhor gerenciamento dos recursos a serem
investidos. As medidas que devem ser tomadas para diminui os problemas gerados pela poluição
dos esgotos doméstico devem ser uma rotina constante, além do mais o planejamento é
fundamental, a manutenção da rede de esgoto é fato importantíssimo, pois o mesmo vai ser um
dos meios que funcionam com resultados satisfatórios. Enquanto o ideal de saneamento ficar
associado à distribuição de água potável, haverá vários equívocos na sua implantação, onde a
falsa impressão da presença de água encanada encobre a falta de uma estrutura de saneamento
adequado, cabe aos poderes públicos providenciar melhorias e avanços significativos nesta área
fundamental para a população.
Cabe salientar que todo o processo de implantação do saneamento básico não é uma
tarefa simples, requer na maioria das vezes bem mais do que apenas investimentos financeiros,
per passando por questões políticas e geográficas.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva mostrar a influência das
obras da Copa do Mundo FIFA 2014 em Natal‐RN, no dia
a dia da Escola Estadual Desembargador Régulo Tinoco e
no comércio no entorno do Estádio Arena das Dunas,
construído especialmente para esse evento. Para isso,
utilizamos os conhecimentos adquiridos no curso de
Licenciatura em Geografia do IFRN – Campus Natal‐
Central, relacionando com os aspectos educacionais,
políticos, econômicos, ambientais e sociais. Para recolha
de dados, foram utilizados questionários destinados a
todos os seguimentos da escola – diretoria, alunos,
professores e funcionários – através dos quais podemos

localizar diversos problemas pontuais que iremos
explicar durante o desenvolvimento deste trabalho. Tais
dados revelam uma situação preocupante tanto em
relação à escola, como também em relação ao comércio
no entorno da obra, onde, em ambos os casos, foram
verificados problemas de acesso, segurança, iluminação
e remanejamento de funcionários. É evidente que as
obras trarão benefícios para Natal, mas se faz necessário
pensar em alternativas eficientes para que os que vivem
e sobrevivem daquele espaço não sejam prejudicados.

PALAVRAS‐CHAVE: Copa, Obras, Arena das Dunas, Escola, Mobilidade.

WORK OF NATAL‐RN IN CUP: CHANGER BEFORE OF IN THE SCHOOL ENVIRONMENT STATE
SCHOOL DESEMBARGADOR RÉGULO TINOCO IN THE ECONOMY AND THE AROUND STADIUM
ARENA DAS DUNAS.
ABSTRACT
This paper aims to show the influence of FIFA 2014
Work Cup, in Natal‐RN, on the day and the State School
Desembargador Régulo Tinoco and stores around of
Stadium Arena das Dunas, specially constructed for this
event. For this, we use the knowledge acquired in the
course Licensure in Geography IFRN – Campus Natal‐
Central, relating to aspect educational, political,
economic, environmental and social. For to gather data
were used questionnaires intended for all segments –
board of directors, students, faculty and staff ‐ through

which we can locate various specific problems that we
will explain during the development of this work. These
data reveal an alarming situation regarding both the
school, but also in relation to trade where in both cases,
problems of access, security, lighting and were
observed relocation of employee. It’s obvious the work
strated benefit from Natal, but it is necessary to
consider efficient alternatives for those who live and
survive that space are not to hinder.

KEY‐WORDS: Cup , work , Arena das Dunas , School, Mobility .
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OBRAS DA COPA EM NATAL‐RN: AS MUDANÇAS OCORRIDAS NO AMBIENTE ESCOLAR DA
E.E. DES. RÉGULO TINOCO E NA ECONOMIA DO ENTORNO DA ARENA DAS DUNAS.

INTRODUÇÃO
Nosso objeto de estudo está localizado em Natal, no Rio Grande do Norte, no cruzamento
das Avenidas Lima e Silva e Prudente de Morais, em Lagoa Nova, bairro
predominantemente residencial e administrativo, onde aconteceram as obras de
construção da Arena das Dunas e atualmente acontecem as obras de mobilidade urbana
para a Copa do Mundo FIFA 2014, com a construção de viadutos e túneis, visando facilitar
o acesso à Arena e melhorar o fluxo de veículos.
Orçado em cerca de R$ 400 milhões, a Arena das Dunas que receberá quatro jogos da Copa
de 2014, teve sua obra iniciada em outubro de 2011, atualmente (maio/2014) se encontra
em fase final. O projeto é considerado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, o
“mais verde” e “sustentável” entre os projetados para a Copa. Está dentro de conceitos de
ecologicamente corretos. Entre construção do estádio e obras acessórias ao complexo, os
gastos ultrapassam os R$ 2 bilhões de reais, valor confirmado pelo Secretário Estadual de
Infraestrutura (SIN), Dâmocles Trinta.
O bairro de Lagoa Nova situa‐se na Região Administrativa Sul de Natal, dispondo de uma
infraestrutura básica. A Escola Estadual Desembargador Régulo Tinoco está localizada na
Avenida Lima e Silva, praticamente em frente à Arena das Dunas, como é possível visualizar
na figura 1, portanto, sofrendo influencia direta das obras citadas.

Figura 1 ‐ Vista Aérea da Arena das Dunas. Disponível em: <http://natal.olx.com.br/salas‐comerciais‐na‐av‐
prudente‐de‐morais‐em‐frente‐ao‐estadio‐arena‐das‐dunas‐iid‐603558134>. Acesso em 18 Mar. 2014.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Durante dias de pesquisa, foram recolhidos dados que buscavam evidenciar a influência
das obras no ambiente escolar e no comércio do entorno da Arena. Entrando em contato
com a escola, fomos recebidos pela Diretora Fátima Lúcia, e ali foi feita uma entrevista na
qual pretendíamos evidenciar as mudanças ocorridas na escola desde o início das obras da
Copa do Mundo. Além disso, foram entrevistados professores, funcionários e alunos da
escola. Em seguida, visitamos dois estabelecimentos comerciais e entrevistamos dois
funcionários com objetivo de verificar os impactos decorrentes das obras no comércio do
entorno da Arena.
A partir dos problemas encontrados, procuramos saber o que a escola e os
estabelecimentos comerciais estão fazendo para solucionar ou amenizar esses transtornos
durante o período em que as obras estão em andamento. Além disso, foi realizado
também, ao longo da pesquisa, o levantamento bibliográfico por meio de pesquisa na
internet por artigos acadêmicos e jornalísticos, dissertações de mestrado e matérias
jornalísticas veiculadas pela mídia local, acerca do assunto em pauta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando anunciada como cidade‐sede do Mundial de Futebol, acreditava‐se que Natal
passaria por uma série de mudanças no que diz respeito à mobilidade, uma vez que o
trânsito da capital vem aumentando ao passar dos anos e já se fazia notória a necessidade
de intervenções visando à melhoria do fluxo de pessoas e automóveis. Os benefícios
econômicos deste evento retratam um argumento utilizado para justificar o esforço e o
gasto público para sediá‐lo. Essas melhorias exigidas pela FIFA (Federação Internacional das
Associações de Futebol) tem deixado a cidade de Natal em correria contra o tempo para
entregar um aeroporto novo, reforma no porto e três pacotes de melhorias viárias, além da
construção da Arena das Dunas.
Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura (SEMOPI), as obras no
entorno da Arena (dois viadutos e seis túneis) estão 85% concluídas. No entanto, a menos
de quarenta dias para o primeiro jogo, ou seja, quatro anos depois, apenas uma dessas
intervenções ficou pronta, a Arena das Dunas. As obras que ficam no entorno do novo
estádio e que foram projetadas para facilitar o acesso à Arena das Dunas ainda não foram
concluídas.
No entanto, é provável que a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, venha a ter grande
visibilidade com a promoção deste megaevento esportivo. Contudo, os benefícios
econômicos que o evento trará para o país são difíceis de estimar, pois envolvem obras de
infraestrutura urbana, reformas/construção de estádio, fluxos turísticos, investimentos
privados (rede hoteleira, por exemplo) e divulgação internacional da cidade sede.
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As intervenções em mobilidade urbana para a realização da Copa do Mundo da FIFA BRASIL
2014 em Natal visam ampliar e integrar a malha viária para o sistema de transporte
coletivo e a acessibilidade de pedestres, articulando‐se funcionalmente com a dinâmica
social e econômica da cidade, na perspectiva para melhor fluidez dos deslocamentos nas
vias estruturais que integram o corredor de acesso à Arena das Dunas. Segundo a SEMOPI,
as obras de melhoria da estrutura física viária propõem a eliminação de pontos críticos e
possibilitam a mobilidade acessível, com ciclovias, e corredores exclusivos para ônibus
assegurando também melhorias nos índices de segurança e fluidez ao trânsito em geral.
Portanto, um dos principais legados da Copa do Mundo de 2014 no Brasil serão as
melhorias nos sistemas de mobilidade urbana, tanto para Natal como também para as
outras cidades‐sede do evento. As ações e os investimentos nesta área têm o objetivo de
promover a articulação das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade, a fim de
proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura, socialmente
inclusiva e sustentável como relata a SEMOPI.
Segundo BENTES SOBRINHA (2011), “Embora reconheçamos a necessidade de intervenção
no sistema viário e a contribuição que o Projeto de Mobilidade apresentado poderá ter na
fluidez dos deslocamentos entre as diversas regiões de Natal, considerando principalmente
a sua inserção metropolitana, não podemos ignorar que as lacunas verificadas no processo
de formulação e definição dos projetos podem comprometer o caráter de “legado
positivo”, que qualquer projeto dessa natureza deve representar [...]. Não se quer dizer
com isso que os Projetos de Mobilidade e os de macro drenagem, que evidenciam níveis de
articulação, não expressem em si avanços à qualificação da infraestrutura urbana de Natal.
Porém, se o processo de definição e execução de tais projetos implicarem na violação de
outros direitos – a exemplo do deslocamento arbitrário de populações, eliminação de
projetos comunitários, bloqueios de passagem, entre outros – obviamente que não
estaremos diante de um ’legado positivo’[...]”. Exemplo disso é o caso da Escola Estadual
Regulo Tinoco, onde há constante bloqueio de passagem de alunos e funcionários.
Além disso, devido à magnitude das obras, a escola e os estabelecimentos comerciais
localizados no entorno ficam invisíveis para a sociedade, como relata a diretora da escola,
Fátima Lúcia: “Nós estamos ilhados, a sociedade não nos vê”. O problema da invisibilidade
foi constatado tanto na escola quanto nos estabelecimentos comerciais presentes no
entorno das obras, que pode ser vista na figura 2. Isso se deve ao fato do bloqueio, com o
uso de tapumes, existente no trecho que cruza as Avenidas Lima e Silva e Prudente de
Morais, onde estão sendo feitas as obras de mobilidade.
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Figura 2 – Invisibilidade da escola em relação à comunidade. Fonte: Própria (2014).

Devido à obra, a referida diretora e os comerciantes do entorno da Arena das Dunas tem
reclamado que os estabelecimentos estão invisíveis da sociedade, pois quem passa pelo
local não consegue mais ver devido ao tamanho das obras e às placas de proteção e
isolamento que foram colocadas ali. Muitos não sabem se quer que a escola e o comércio
continuem funcionando normalmente, o que vem ocasionando uma diminuição
significativa no número de matrículas e no faturamento das lojas.
Consequentemente, no que diz respeito à escola, houve inclusive a possibilidade de
transferência para o CAIC de Lagoa Nova, localizado na Zona Sul de Natal, ideia essa que
sofreu resistência dos próprios alunos e professores devido à dificuldade de acesso e pelo
fato da estrutura física do CAIC ser precária, fazendo com que a escola permanecesse ali,
mesmo diante do problema enfrentado. De acordo com a diretora da escola, Fatima Lúcia,
outro fator importante é que por desconhecer a continuidade do funcionamento da escola
durante as obras, muitos pais têm transferido seus filhos para outras escolas, o que tem
ocasionado à diminuição expressiva das matrículas.
Assim, para tentar resolver os problemas referentes à invisibilidade, a Escola Estadual
Desembargador Régulo Tinoco criou uma página no Facebook (uma rede social de
relacionamento), com objetivo de divulgar a escola e o que está acontecendo dentro dela.
A referida página serviu como meio de convocação para matrículas de antigos e novos
alunos, o que anteriormente era feito através de faixas de divulgação.
Com relação aos estabelecimentos comerciais localizados no entorno das obras, os
problemas são os mesmos que atingem a escola, a sensação de invisibilidade permeia no
dia a dia das empresas pesquisadas. Muitos clientes, desinformados, acabam por pensar
que devido ao acontecimento das obras em frente aos estabelecimentos e da praticamente
inexistente possibilidade de acesso e estacionamento, eles pararam de funcionar, o que
acaba por provocar uma diminuição brusca no faturamento líquido das empresas chegando
a 60% e 80%, como foi relatado pelos funcionários pesquisados.
Na tentativa de minimizar essa invisibilidade, foi criada a ALEEAD ‐ Associação dos Lojistas
e Empresários do Entorno do Estádio Arena das Dunas, uma associação composta pelos
empresários responsáveis pelos estabelecimentos comerciais daquela localidade, com
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objetivo de divulgar o funcionamento das lojas perante a sociedade e comunicar como será
o acesso às lojas durante o período de interdição e bloqueio daquela via, outro problema
que foi detectado durante a pesquisa.
O acesso à escola e aos estabelecimentos comerciais também tem sido dificultado com o
bloqueio e interdição do trecho entre as Avenidas Lima e Silva e Prudente de Morais no
qual estão sendo realizadas as obras. Além disso, com o bloqueio das ruas, os percursos
dos ônibus que passavam ali tiveram de ser desviados, fazendo com que alunos,
funcionários e professores que antes desciam quase em frente à escola, tenham que
descer dois ou três quarteirões depois e ir andando até a escola.
No entanto, além desses problemas, por muitas vezes, caminhões da empresa responsável
pela obra acabam bloqueando a única passagem que dá acesso à entrada e a saída da
escola, como pode ser visto na figura 3, sem aviso prévio, fazendo com que os profissionais
que dispõem de veículo próprio tenham que subir a calçada para poder passar. Essa única
alternativa de passagem pela calçada vem gerando conflitos entre funcionários da escola e
funcionários da obra e acarretando na destruição da própria calçada.

Figura 3 ‐ Acesso Bloqueado. Fonte: Própria (2014)

Certamente que a escola tem tomado algumas providências tentando solucionar este
problema, como envio de ofício à Secretaria Estadual de Educação e reuniões com as
assistentes sociais da obra, com objetivo de evitar que essa passagem seja completamente
bloqueada e que a escola fique mais ilhada do que já está. Na tentativa de facilitar este
acesso, a escola estuda a criação de um adesivo para ser colocado nos carros como forma
de identificar os seus funcionários.
Esse bloqueio, aliado a falta de iluminação devido à retirada de alguns postes para o
andamento da obra, vem ocasionando uma onda de insegurança mais precisamente neste
corredor de acesso, onde meliantes se aproveitam da situação para praticar seus crimes.
Segundo a diretora Fatima Lúcia da E.E. Des. Regulo Tinoco, alunos e funcionários da escola
já foram vítimas.
Para solucionar o problema da iluminação, a escola solicitou à Secretaria de Educação e aos
responsáveis pelas obras a instalação de refletores e teve seu pedido atendido, até mesmo
porque em virtude do curto espaço de tempo para a obrigatoriedade de término da obra, o
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regime de trabalho tem sido de 24h. Com relação à insegurança, foi solicitada a PM/RN a
visita da Ronda Escolar, que chegou a passar uma vez e não mais apareceu.
Outro problema decorrente das obras de mobilidade e que tem influência direta na escola
e nos estabelecimentos comerciais do entorno é a grande quantidade de rachaduras nas
paredes provocadas pelo trepidar das máquinas. Na tentativa de resolver os problemas
estruturais, a escola cobra da Secretaria Estadual de Educação a reforma e ampliação que
foi prometida em decorrência de ter sido selecionada pela SECOPA para abrigar as crianças
que entrarão na Arena com os jogadores no anteceder dos jogos.
No entanto, a reforma que estava prevista para ter início em janeiro se quer começou e a
diretoria teme que não dê tempo de concluí‐la em tempo hábil. O que deve ser feito, de
fato, é uma maquiagem com pintura e substituição dos portões para “mostrar” a escola à
FIFA. Com objetivo de pressionar a Secretaria de Educação, a Escola organizou juntamente
com o Conselho Escolar uma caminhada em prol da realização das obras que, porém, não
aconteceu por ter sido “abortada” pela própria secretaria, que prometeu iniciar as obras
assim que for concluído o processo de licitação que está em andamento.
Em processo de finalização das obras e com as vias liberadas, o acesso à escola continua
dificultado, tendo em vista que apenas um estreito corredor de mão única leva alunos,
professores e funcionários até a escola, como pode ser visto na figura 4, numa comparação
entre a entrada da escola bloqueada e após a via ser liberada. No momento em que o
transporte escolar estaciona em frente à escola para o embarque e desembarque dos
alunos é gerado um transtorno aos motoristas que vem logo a seguir e são obrigados a
parar, o que vem causando constantes engarrafamentos no local em horários de pico.

Figura 3 – Comparação entre o acesso bloqueado e acesso desbloqueado. Fonte: Própria (2014)

A escola possui um Projeto Político Pedagógico, formulado com a interação entre
professores, alunos e pais, constituintes do Conselho Escolar, que promove reuniões
mensais para decidir os rumos que a instituição deve tomar. Inclusive, recebeu uma
menção da Secretaria de Educação por ser uma das escolas onde o Conselho Escolar é mais
atuante. No entanto, este documento, modificado pela última vez em 2013, não contempla
nenhuma preocupação socioambiental e não cita os problemas ocasionados pelas obras da
Copa em seu corpo.
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CONCLUSÃO
Esta pesquisa propôs, como objetivo geral, evidenciar, a partir da elaboração deste artigo,
as visíveis mudanças ocorridas na Escola Estadual Desembargador Régulo Tinoco com o
início das obras de mobilidade e de construção da Arena das Dunas, assim como avaliar os
impactos ocorridos na economia do entorno das obras. Durante a realização desta
pesquisa, buscamos ampliar a compreensão sobre o problema encontrado e, dessa forma,
constatar outros transtornos que acontecem em decorrência dele.
Percebemos que apesar dos esforços da direção da escola e dos comerciantes em lidar com
os transtornos ocasionados pela obra, promovendo caminhadas e criando meios de
divulgação, os problemas perduram e o esforço não vem sendo suficiente para solucionar
ou amenizar os distúrbios produzidos pela obra.
No que diz respeito ao comércio e a economia da região, mesmo com a criação, pelos
empresários das áreas atingidas pelas intervenções, de uma associação responsável por
dialogar com executores das obras, o movimento das lojas diminuiu substancialmente e
não voltou a crescer até o presente momento. Tais fatos nos levam a concluir que até
agora, as obras não tem trazido benefício algum aos estabelecimentos localizados no
entorno delas e, pelo contrário, tem sido subitamente prejudicial levando em consideração
as condições sociais, econômicas e ambientais.
É notório que as obras trarão melhorias para o fluxo de veículos na capital potiguar, mas na
execução desse projeto deveria ter sido pensado numa forma de retratar as pessoas que
vivem e sobrevivem daquela/naquela localidade, criando políticas eficientes para que elas
fossem às menos prejudicadas possível, pois promover a cidadania e a inclusão social por
meio da universalização do acesso aos serviços públicos e do aumento da mobilidade
urbana é coordenar ações para a integração das políticas da mobilidade e destas com as
demais políticas de desenvolvimento urbano e de proteção ao meio ambiente. Fica o
questionamento para outros trabalhos posteriores avaliarem até que ponto pode‐se falar
em “legado positivo” quando, para isso acontecer, é necessário o aniquilamento de
relações sociais e econômicas existes ali durante tanto tempo.
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RESUMO
O presente artigo expõe de forma sintética, como se
efetivou a atividade de iniciação científica no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ‐ Campus
João Câmara/RN, na área de Geografia e Meio
Ambiente. Os estudos foram voltados para o
entendimento da inter‐relação meio ambiente‐água e
população. O objetivo da pesquisa foi analisar o risco
ambiental em escalas espaciais e temporais na citada
população, verificando o comportamento dos vetores e
doenças endêmicas vinculadas aos recursos hídricos.
Como produto final, os dados coletados e cruzados
permitiram a visualização e a avaliação do quadro de

risco que afeta a região. Conclui‐se que a área de estudo
carece de um gerenciamento intensivo em seu
território, sendo necessário o desenvolvimento de
políticas de saneamento adequado em áreas vulneráveis
à poluição para evitar danos à população. Com a
presente pesquisa há possibilidade de futuros
diagnósticos, ampliando os conhecimentos sobre essa
municipalidade.

PALAVRAS‐CHAVE: gestão ambiental, recursos hídricos, saúde pública, sistema de informação geográfica.

QUALITATIVE ASPECTS OF WATER RESOURCES AS A FACTOR OF PUBLIC HEALTH IN
JANDAÍRA/RN
ABSTRACT
This article briefly presents how the activity of scientific
initiation research was carried out at Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia ‐ Campus João
Câmara/RN in the field of Geography and Environment.
The studies targeted at understanding the risks of the
binomial public health and water located in Jandaíra/RN.
The survey provided us the opportunity to study the
interrelation environment‐water and population. Our
objective was to analyze the environmental risk in
spatial and temporal spheres within the population
mentioned above, observing the behavior of the vectors,
endemic diseases associated to water resources. As a

final product, the data collected and confronted enabled
us to view and evaluate the risk framework which
affects the region of Jandaíra/RN. It was concluded that
the study area needs an intensive management in its
territory with the development of policies for an
adequate sanitation with the necessity of preventing
damage to the population in areas vulnerable to
pollution. With this research there is the possibility of
future diagnosis, expanding knowledge about this
municipality.

KEY‐WORDS: environmental management, water resources, public health, geographic information system.
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ASPECTOS QUALITATIVOS DOS RECURSOS HÍDRICOS COMO FATOR DE SAÚDE PÚBLICA NO
MUNICÍPIO JANDAÍRA/RN
1. INTRODUÇÃO
Partindo‐se do princípio que água é um bem usado pelo homem para satisfazer suas
necessidades de sobrevivência e melhoria de suas condições econômicas, sociais e comunitárias,
não se pode perder de vista o caráter estratégico dos recursos hídricos em nossa atualidade. As
águas destinadas ao uso têm induzido, em todo o mundo, a uma série de medidas
governamentais e sociais, objetivando viabilizar a continuidade das diversas atividades públicas e
privadas que têm como foco as águas doces, em particular, aquelas que incidem diretamente
sobre a qualidade de vida da população (MACHADO, 2001).
A água encontrada sobre a superfície terrestre possui valor incalculável e mesmo sendo
seu volume algo próximo de 1,4 bilhão de Km3, é necessário frisar que apenas 3% desta é doce e
aproximadamente 80% encontra‐se formando as calotas polares e os lençóis freáticos profundos,
somente 1% deste volume está disponível para ser usada, sem que haja necessidade de canalizar
grandes recursos econômicos para explorá‐la (SHIKLOMANOV, 1998).
Ao longo do Século XX, os sucessivos avanços tecnológicos tem gerado um maior grau de
interferência sobre os sistemas naturais, inclusive exigindo um aumento do consumo de água,
cuja demanda em termos mundiais oscilam entre 4 e 8% ao ano (AZEVEDO et al, 1998). Tal
crescimento tem despertado a atenção de organismos internacionais e nacionais no sentido de
implementar um conjunto de medidas que visam encontrar alternativas de gestão da água, seja
através de canalização, barragens, açudagens ou construção de reservatórios nos leitos de rios
(BRITO; CÂMARA, 1999, p.56). Cabe salientar que a luta pela qualidade da água perpassa pelo
viés de um novo paradigma sobre gestão ambiental, cuja retórica resulta na cooperação solidária
de todo o corpo social, afim de não sobrecarregar o meio ambiente.
Frente ao exposto, pode‐se considerar que a crescente exploração da água numa
sociedade em expansão demográfica tem degradado os recursos naturais, com diminuição da
disponibilidade de recursos hídricos e a deterioração da qualidade da água, fato que tem
conduzido a uma maior preocupação com os efeitos da exploração humana sobre os recursos
hídricos.
Diante disso, observa‐se um crescente interesse em procurar caminhos da
sustentabilidade, cujo resultado tem sido a produção de documentos bibliográficos de grande
relevância para a construção de um desenvolvimento em condições renováveis. Além das
funções múltiplas que a água exerce, ela ainda constitui um agente modelador do relevo
terrestre, exercendo influência na formação e comportamento mecânico dos mantos de solos e
rochas, tendo ainda papel relevante no transporte de sedimentos nas encostas e nos vales.
Convém destacar, que alterações promovidas nos componentes bióticos e abióticos resultam em
modificações significativas na dinâmica espaço‐temporal dos processos hidrológicos,
intensificando a ação do trabalho geomorfológico.
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Há ainda uma questão genérica a afetar os ecossistemas ambientais, que reside na falta
de implementação de fato do aparato de Leis criadas com o objetivo de garantir a continuidade
das reservas naturais. Não restam dúvidas que existe uma série de normas e regulamentos
estabelecidos pelo Poder Público, no que se refere à ocupação de ambientes considerados
necessários para a efetivação das atividades econômicas, que estejam em acordo com uma sadia
qualidade de vida. Cabe ressaltar, que algumas limitações na efetivação das mesmas tem se
constituído em verdadeiras alterações das paisagens, que não raras vezes compromete o
funcionamento de sistemas extremamente importantes para sobrevivência de diversas espécies
entre elas a espécie humana.
A crescente ocupação do espaço e sua utilização econômica, na maioria das vezes,
ocorrem causando alterações que levam a degradação das paisagens e dos ecossistemas,
podendo também ser responsável pela própria inviabilização das atividades econômicas. Esse
quadro de referência, ao longo dos últimos tempos, levou os estudiosos e a sociedade em geral, a
buscarem caminhos alternativos para a exploração dos recursos naturais, cujo somatório reduzirá
o quadro de instabilidade de alguns sistemas, biomas e ecossistemas da terra.
De maneira mais diretamente ligada ao tema deste artigo, pode‐se registrar, que a
pesquisa oportuniza‐nos estudar a inter‐relação meio ambiente‐água na população, situada no
município de Jandaíra/RN. E tem por objetivo analisar o risco ambiental em escalas espaciais e
temporais, na referida população, verificando o comportamento dos vetores e doenças
endêmicas vinculadas aos recursos hídricos.
No desenvolvimento da pesquisa apresentada, observaremos a Portaria nº 2.914, de 12
de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. A citada portaria em seu
capítulo I nas Disposições Gerais considera no Art. 3°: toda água destinada ao consumo humano,
distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento
de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água.
No capítulo II da mesma, que trata das definições, está prescrito no Art. 5°, inciso III que:
“padrão de potabilidade é o conjunto de valores permitidos como
parâmetro da qualidade da água para consumo humano, conforme
definido
nesta
Portaria;”
(Ministério
da
Saúde
‐
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_201
1.html acesso em 02/08/2012)
O conteúdo exposto vem mais uma vez, destacar a complexidade dos sistemas naturais, o
que torna imperativo uma reavaliação dos resultados das ações humanas nas condições
ambientais. Existe na natureza processos naturais como a formação dos solos, lixiviação, erosão,
modificações do regime hidrológico e da cobertura vegetal, contudo quando o homem age sobre
a superfície desmatando, plantando e construindo causa modificações no meio, que aceleram os
processos ditos naturais, cuja intensidade costuma ocorrer com mais violência, nesse caso as
consequências para a sociedade são quase sempre desastrosas (CUNHA & GUERRA, 2003).
Consequentemente à medida que a degradação ambiental se acelera e se amplia
espacialmente em uma área ocupada e explorada pelo homem, há uma tendência de redução da
sua produtividade, gerando situações que exigem investimentos no sentido de recuperá‐las.
Logo, cabe a seguinte argumentação a ampliação das informações que conduzem o
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conhecimento do lugar que abriga os recursos hídricos da área de estudo em questão, somados a
esforços políticos, quando utilizados podem conduzir junto com outras medidas para a melhoria
desse sistema que dá suporte a vida.
O objetivo da pesquisa foi analisar os riscos das diversas fontes poluentes que envolvem a
saúde pública ligada diretamente à qualidade da água, tendo em vista uma melhor condição dos
recursos hídricos e bem estar social. Pretendeu‐se também entender as principais limitações dos
recursos naturais do município e identificar as áreas mais contaminadas através da organização
de uma base de dados dos pontos de água por setores censitários classificando estas áreas por
grupos de risco e grupos em potencial de contaminação. De uma forma geral, montou‐se uma
base de dados consistentes com informações que permitam o diagnóstico ambiental da área
(Dados gerados pela CAERN).
1.1 Localização

Figura 01 – Mapa de localização do município de Jandaíra/RN. Fonte: CPRM 2005 – Diagnóstico
do município.
O município de Jandaíra/RN situa‐se na mesorregião Agreste Potiguar e na microrregião
Baixa Verde do Estado do Rio Grande do Norte, nas coordenadas geográficas 5º 21’ 23” latitude
Sul e 36° 07’ 41” longitude Oeste. Limita‐se ao Norte com os municípios de Galinhos e Caiçara ao
Norte, Lajes e Pedra Preta ao Sul, a Leste Parazinho e João Câmara e a Oeste com Pedro Avelino.
Com uma área de 435,945 km², equivale a 0,83% da superfície estadual. Inserido na zona
homogênea do Litoral Norte, região do Mato Grande, antes conhecida como Baixa‐Verde. A área
de estudo situa‐se em uma região de baixo relevo e solo arenoso, coberto por uma gramínea
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sempre verde, mesmo nas épocas de secas mais intensas. A sede municipal está a 110 metros de
altitude e distante 116 km da capital Natal pela BR‐304, o município tem o seu nome originário
das abelhas Jandaíra, espécie outrora abundante naquela região (IDEMA, 2008).
Criado pela Lei n° 3.036, de 27/12/1963, Jandaíra possui uma população total residente
de 6.801 habitantes, dos quais 3.514 são do sexo masculino e 3.287 do sexo feminino, sendo que
1.529 vivem na área urbana e 1.221 na área rural. Com uma densidade demográfica de 15,60
hab/km2, o município tem na agropecuária e no comércio as principais atividades econômicas.
(IBGE, 2010).
1.2 A natureza da área de estudo de acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
O município de Jandaíra/RN pertence à Bacia Potiguar e encontra‐se inserido
geologicamente na Província Borborema, sendo constituído pelos sedimentos do Mesozoico da
Formação Jandaíra (K2j) e do Cenozoico do Grupo Barreiras (ENb), como podem ser observados
na Figura 2.
Caracterizada pela presença de calcarenitos e calcilutitos bioclásticos, cinza‐claro
amarelados, com níveis evaporíticos na base, depositados em extensa planície de maré em uma
plataforma rasa, carbonática, a Formação Jandaíra, de Idade Mesozoica bordejam toda costa e
em alguns locais chegam até o centro do Estado. Conforme CASSAB (2003), a Formação Jandaíra,
está relacionada com o Grupo Apodi, são rochas calcárias de alta e baixa energia, principalmente
calcarenitos bioclásticos e sedimentos finos e evaporiticos, depositados a cerca de (± 90 a 70
Ma).
De idade Cenozóica o Grupo Barreiras é composto por arenito e conglomerado,
intercalações de siltito e argilito.
Geomorfologicamente apresenta uma superfície plana elaborada por processos de
pediplanação cinza claros a amarelados, com níveis evaporíticos na base, depositados em
extensa planície de maré em uma plataforma rasa, carbonática, da Formação Jandaíra, de Idade
Cretácea, com idade aproximada de 80 milhões de anos. De 400 a 800 metros de altitude.
O município apresenta um clima do tipo semiárido, com concentração de chuva nos
meses de março a abril e temperaturas médias anuais máximas de a 33,0°C, média de 24,7°C e
mínimas de 21,0°C. A média anual da Umidade Relativa é de 79%, com uma Insolação de 2.400
horas.
A paisagem tem feições da formação vegetal de Caatinga Hiperxerófila, vegetação
constituída por cactáceas e plantas de porte mais baixo e espalhado. As espécies mais comuns
encontradas neste domínio são a jurema‐preta, mufumbo, faveleiro, marmeleiro, xique‐xique e o
facheiro. A hidrografia do município encontra‐se com 100% do seu território inserido na Faixa
Litorânea Norte de Escoamento Difuso. Em seu território encontram‐se os Riachos como o
Tubibau, do Boi, da Mutuca, Baixa Branca, São Sebastião.
O município de Jandaíra/RN encontra‐se totalmente inserido nos domínios da Faixa
Litorânea Norte de Escoamento Difuso, sendo banhado apenas por cursos d’água secundários,
sendo os principais os riachos Tubibau, Baixa Branca, do Cabelo, do Boi e Mutuca. Não existem
açudes com capacidade de acumulação igual ou superior a 100.000m3. O padrão de drenagem é
do tipo dendrítico e os cursos d’ água têm regime intermitente. Está inserido no Domínio
Hidrogeológico Intersticial e no Domínio Hidrogeológico Kárstico‐fissural. O Domínio Intersticial é
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composto de rochas sedimentares do Grupo Barreiras. O Domínio Kárstico‐fissural é constituído
pelos calcários da Formação Jandaíra.

Figura 02 ‐ Mapa geológico do município de Jandaíra. Fonte: CPRM 2005, Diagnóstico do
município.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho foi estruturado em cinco etapas: na ETAPA I foi executado o levantamento
bibliográfico e cartográfico prévio, o geoprocessamento, a interpretação e a vetorização das
cartas, imagens dos satélites e fotografias aéreas, que resultaram na confecção dos mapas
temáticos.
Na ETAPA II executaram‐se os trabalhos de campanha que consistem em visitas à área
estudada com finalidade de compreender, pontuar dados, observar e capturar de imagens
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paisagísticas do local dos eventos como: poços, rios, lagoas, riachos, cemitérios e lixões; com o
auxílio do GPS, câmara digital e confirmação das informações interpretadas. Em seguida iniciou‐
se o trabalho de gabinete, para o cadastramento dos pontos levantados em campo com suas
respectivas informações, digitalização das fotos e perfis, através de scanner e dos softwares de
vetorização.
Na ETAPA III elaborou‐se o SGA (Sistema de Gestão Ambiental) e Modelo Digital do
Terreno – MDT após as fases de mapeamento, amostragens, análises e cadastramento das fontes
poluentes. Ao conhecer a natureza dos dados geográficos, torna‐se possível analisar as fontes de
dados que podem ser utilizados. Diante de uma visão de alto nível ou de níveis de abstração
torna‐se possível examinar problemas por meio da seleção de grupos comuns, encontrando
generalidades, que permitam compreender o problema e construir modelos. Por meio da
abordagem pelo paradigma dos quatro universos ou níveis de abstração, pode‐se partir para a
elaboração dos modelos que refletiriam o nosso universo do usuário (universo real) em um meio
computacional, utilizando, para tanto, modelagens em um universo conceitual, representativo ou
implementativo.
Na ETAPA IV sucedeu‐se na visualização e análise no SGA das diversas camadas, após as
fases de mapeamento, amostragem, análise e cadastramento, os dados e mapas foram
importados para o sistema por meio de 05 (cinco) vistas principais: Recursos Naturais; Setores
Censitários e Distritos Sanitários; Sistema Público de Abastecimento de Água; e Sistema Único de
Saúde no qual resultará em outra vista da Qualidade da Água, identificando as fontes
poluentes/endemias. Para Nesta etapa, foi realizada a distinção entre as camadas no SGA
observando a conexão entre o dado gráfico (espacial) e o dado tabular (descritivo).
Utilizou‐se programas como Autocad e o ARCMap, para a digitalização, montagem e
atualização dos mapas topográficos, hidrográficos, geológicos, geo‐ambientais, litológicos entre
outros. Para as diversas metodologias dos SIG, empregou‐se o software ArcMap, da ESRI, devido
a sua facilidade de uso, entrada, conversão, gerenciamento e manipulação de objetos
geográficos e seus respectivos atributos sendo utilizada no caso, sua própria linguagem de
programação para a elaboração do Modelo Digital de Terreno (MDT), mapa de cadastramento
dos poços, entre outros mapas temáticos.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados semestrais coletados pela CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande
do Norte) contêm informações sobre Alcalinidade, Cloro Residual Livre, Condutividade, Cálcio,
Cloretos, Dureza, Ferro, Magnésio, Sólidos Totais Dissolvidos, Sulfatos, PH e Turbidez. Coletados
nos poços subterrâneos de Jandaíra/RN (Figura 2), no período de janeiro de 2010, julho de 2010,
janeiro de 2011, julho de 2011 e janeiro de 2012, estes serão somados aos dados mensais que
ainda não foram entregues aos pesquisadores pela referida instituição, estes serão
posteriormente, tratados, georreferenciados e colocados nos seus respectivos geoindicadores
por critérios de risco em: qualidade do padrão da potabilidade da água; das doenças de
veiculação hídrica cujos dados serão ainda fornecidos pela SMS; associados os dados
socioeconômicos fornecidos pelo ultimo censo do IBGE.
Os dados coletados na Secretaria Municipal de Saúde foram: cólera; disenteria;
salmonelose; f. tifóide e paratifóide; gastroenterites; giardíase; hepatite; dengue; febre amarela;
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filariose; malária e outras doenças associadas à veiculação hídrica (Tabela 1). A estes setores
foram associados dados sobre saneamento, abastecimento e população contidos no Censo
Demográfico de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
As camadas do esgotamento sanitário estão classificadas por domicílios particulares
permanentes, e foram separados os que não tinham banheiro nem sanitário, e os que tinham
banheiro ou sanitário (tipo de esgotamento sanitário: rede geral de esgoto ou pluvial; fossa
séptica; fossa rudimentar; vala; rio, lago ou mar; ou outro escoadouro), de acordo com dados do
censo de 2000 do IBGE. As formas de abastecimento de água estão classificadas de acordo com
os domicílios particulares permanentes: total dos usuários da rede geral; poço ou nascente; outra
forma de abastecimento e não canalizada. (IBGE, 2000).
Os dados serão gerados a partir dos dados existentes nos órgãos públicos e ‘in loco’,
fotografados e pela integração das geotecnologias SIG/GPS, em seguida são gerados mapas por
critérios de risco, identificando a área de abrangência, a população atingida com as localizações
geo‐espaciais de acordo com o banco de dados e as informações coletadas em campo.
Tabela 1 ‐ Casos de doenças em Jandaíra/RN (2009‐2012)
Localidade

Agravo

Total Nº de caso ‐ 2009 ‐ 2012

Jandaíra
Jandaíra
Jandaíra
Jandaíra
Jandaíra
Jandaíra

Meningite
Hepatite
Esquistossomose
Dengue
Doença de Chagas
Leishmaniose Visceral

1
7
0
451
0
1

Fonte: Secretaria Municipal de Jandaíra/RN

Tabela 2 ‐ Distribuição da População Município de Jandaíra/RN (2009‐2012)
Dados Alfanuméricos

2010

População Total do Município
Zona Rural
Zona Urbana
Abastecimento
Saneamento
Coleta de Lixo

6.801
2846
3955
1449
1449
**

Fonte: Censo 2010 – IBGE

Na Figura 3, há a localização dos poços de captação de água do município, o qual foi
elaborado a partir de um croqui fornecido pela CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do RN). O
georreferenciamento foi realizado com visita ao local onde se pode constatar que dos seis (06)
poços apenas quatro estão sob a responsabilidade da referida companhia, é o caso dos poços 01,
02, 03 e 05, e destes, apenas três estão em funcionamento, uma vez que o poço 01 está
desativado. Os demais apresentam situação irregular sendo o poço 04 inexistente, pois em seu
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lugar existe uma edificação onde se constatou a presença de uma loja. Com relação ao poço 06, o
controle é feito pela prefeitura.

Figura 3 – Mapa de localização dos poços da cidade de Jandaíra/RN. Fonte: Elaborado
pelos autores.
4. CONCLUSÃO
Buscou‐se com esse trabalho, implementar uma base hidro cartográfica digital da
região de Jandaíra/RN, com dados confiáveis, que resgatassem o maior número de
informações possíveis com um sistema de monitoramento extenso e sistemático,
estabelecendo‐se técnicas de controle das fontes poluidoras e a identificação dos riscos à
saúde humana relacionados ao não atendimento do padrão de potabilidade da água.
Permitirá que se tomem precauções e se estabeleçam políticas de controle dos padrões da
qualidade das águas e dos riscos relacionados à saúde pública. Foram cadastrados todos os
poços do sistema público de abastecimento, inclusive os tamponados e os a serem
operacionalizados, assim como estações elevatórias e os reservatórios. Desta forma, o SGA
(Sistema de Gestão Ambiental) dará oportunidade de se modelar integralmente em uma só
plataforma, os principais problemas causadores de poluição do aqüífero, com enfoque aos
problemas causados a população que tenham alguma relação com a água. Buscou‐se também
criar simulações, visando identificar áreas de risco, gerar novos mapas temáticos
identificadores de áreas problemáticas com focos epidemiológicos, indicando problemas
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

relacionados à água. Como produto final de acordo com os dados já existentes, estão sendo
produzidos vários mapas a partir do cruzamento dos dados físicos, hídricos,
censitários/socioeconômicos, fornecidos pela secretaria municipal de saúde, possibilitando
visualizar e avaliar que a região de Jandaíra/RN carece de um gerenciamento intensivo em
algumas áreas localizadas na zona de recarga do aquífero assim como um saneamento
adequado para evitar a poluição do mesmo. Verifica‐se também a necessidade de uma política
intensiva de saneamento em áreas vulneráveis a poluição.
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RESUMO
O Governo vê como possibilidade de suprir suas
necessidades, investimentos na produção de energias
renováveis como, a biomassa, a solar, o PCHs e as
eólicas que causam significantemente menos impactos a
meio ambiente. Neste sentido, o presente trabalho tem
o objetivo de discutir mediante revisão bibliográfica,
centradas nas discussões de Alves (valorização dos
impactos ambientais associados à expansão de Matriz
Elétrica Brasileira), nos estudos da COSERN sobre o
potencial eólico do Estado do Rio Grade do Norte e nas
análises do Amarante com o Atlas do Potencial Eólico
Brasileiro, questões relacionadas ao potencial eólico da

Região Nordeste, voltando seu olhar para o Rio Grande
do Norte. O estudo leva em consideração os aspectos de
produção, bem como os fatores benéficos e maléficos
dessas energias à região, em detrimento das fontes de
energias não renováveis como o petróleo, gás natural ou
pelas usinas hidrelétricas (renováveis) que em períodos
de longa estiagem passam dificuldades para atender a
demanda de energia de um país que encontrasse em
grande processo de expansão, e ainda referenciando os
impactos que estes têm apresentado e influenciado no
meio ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: Energia eólica, Energia renovável, Rio Grande do Norte.

WIND POWER IN RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
The Government sees as a possibility to meet their
needs, investments in renewable energy as biomass,
solar, small hydro and the wind that cause significantly
less environmental impacts. In this sense, this paper
aims to discuss through literature review, focusing on
discussions of Alves (valuation of environmental impacts
associated with the expansion of the Brazilian Electric
Matrix), in studies of COSERN on the wind energy
potential of the state of Rio Grade North and analyzes of
Amarante with the Atlas of Brazilian Wind Potential,
issues related to wind power in the Northeast, returning

his gaze to the Rio Grande do Norte. The study takes
into account the aspects of production as well as the
beneficial and harmful factors such energies to the
region, to the detriment of non‐renewable energy
sources like oil, natural gas or by hydroelectric plants
(renewable) that in periods of prolonged drought are
difficulties to meet the energy demand of a country that
found a large expansion process, and even referencing
the impacts these have presented and influenced the
environment.

KEY‐WORDS: Wind Energy, Renewable Energy, Rio Grande do Norte.
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ENERGIA EÓLICA NO RIO GRANDE DO NORTE
INTRODUÇÃO
A contemporaneidade vem exigindo do homem a habilidade de adaptação a um mundo
que sofre com os impactos ambientais provocados por eles mesmos. Desde o inicio da Revolução
Industrial1 usa‐se de forma desenfreada combustíveis fósseis (derivados do petróleo) que resulta
em impactos ambientais, estes sendo provocado por sua queima, resultando na emissão do CO2
‐ dióxido de carbono, que segundo estudos (não será abordado profundamente neste trabalho)
culmina no aquecimento global, sendo este o principal evento que explique as mudanças bruscas
do clima no mundo. Nestas perspectivas, especialistas da área de energias, principalmente o
setor de engenharia, vêm desenvolvendo estudos, nos quais buscam meios alternativos para a
utilização de modelos de produção de energias que agridam menos o meio ambiente. Estes
apontam como alternativas a Energia Geotérmica, Energias dos Mares, no Brasil destacam‐se a
Energia Eólica, Energia Solar, PCHs e a Biomassa.
Estas fontes de energias alternativas vêm possibilitando a quebra de paradigmas quanto à
produção de energias, ou seja, os modelos energias, já citados, podem complementar, ou ainda,
suprir a demanda energética exigida sem causar impactos tão acentuados como os encontrado
nos combustíveis fósseis. Alem disso, as fontes de Energias Alternativas, ou também chamadas
de Energias Renováveis, não se esgotam apesar de sua produção ser de caráter limitado,
mediante as condições naturais do ambiente.
Para tanto, este estudo tem por objetivo analisar a energia provinda dos ventos,
destacando o potencial eólico da Região Nordeste com ênfase no Rio Grande do Norte, levando
em consideração seus aspectos de produção, seus pontos positivos e negativos. Vale salientar
que este foi realizado por meio de revisão literária acerca do tema aqui abordado, sendo
constituído por discussões que vão desde o histórico da energia eólica até a solução que a
mesma traz para o déficit energético do Rio Grande do Norte.
O VENTO EM QUESTÃO
A energia dos ventos ao longo da historia vem sendo usada para diversos fins, tais como a
navegação, moinhos para grãos, bombeamento de água, entre outros. Na atualidade a energia
dos ventos pode ser utilizada na produção de eletricidade com o auxilio de aerogeradores. Este
tipo de energia renovável objetiva diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, e
consequentemente, diminuir os impactos ambientais provocados pelo mesmo. O uso de energias
alternativas vem ganhando espaço no mundo mediante a assinatura de vários países no
protocolo de Kyoto que vislumbra diminuir a emissão de CO² na atmosfera, provocando um forte

1

Consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo em
nível econômico e social. Iniciada no Reino Unido em meados do século XVIII, expandiu‐se pelo mundo a partir
do século XIX.
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investimento não só na produção de energia eólica, mas também em outras como: solar,
hidrológica, entre outros.
Neste sentido, em uma analise mais localizada “O Brasil [apresenta] (...) uma das matrizes
energéticas mais limpas do mundo, com a participação de 43,8% das energias renováveis no total
de energia consumida” (ALVES, 2009, p. 171), esta sendo principalmente composta pelas usinas
hidrelétrica. Contudo, em períodos de longa estiagem, em que destaco ano de 2001 (ano do
apagão), notam‐se os diversos setores, seja nas esferas públicas ou/e privadas empenhando‐se
no objetivo de desenvolver novas tecnologias, novos meios de sanar suas necessidades, a sua
demanda. Descobrir e fortalecer meios que seja possível de manter o abastecimento de energia
aos domicílios e indústrias, manter o desenvolvimento de forma eficiente, para tanto, estes
voltam a atentarem para meios, que longamente foram usados em fins diversos na sociedade,
em que se destacam atualmente os ventos.
Para a produção de eletricidade provida dos ventos, este podendo ser entendido e
explicado fisicamente como uma ação não uniforme da superfície terrestre; sendo assim,
necessário um estudo localizado por meio de anemômetros (medidor da velocidade e direção
dos ventos) do ambiente, pois o vento tem como característica a variância de duração no ano e
ainda de sua localização. Por tanto, fatores que podem ser determinantes na implantação de
Parques eólicos (conjunto de aerogeradores) será o seu relevo, sua vegetação e prédios, pois não
deve haver no local obstrução dos ventos, para que assim possa funcionar em sua plenitude.
Estudos vêm sendo feitos nas ultimas décadas com fins de aperfeiçoamento das
tecnologias que a envolve, como aponta o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio
de Salvo Brito ‐ CRESESB, o uso da energia eólica pode ser utilizado como fonte de energia
complementar a rede atual, em que se soma ao sistema de produção; de forma isolada, onde ela
pode ser armazenada em baterias sendo utilizada geralmente no funcionamento de aparelhos
domésticos, ou ainda, em sistemas de irrigação; no sistema hibrido em que se desconecta da
rede convencional usando de outras fontes para manter‐se em funcionamento; e o sistema off‐
shore, que representa grande poder de desenvolvimento mesmo com seu alto custo, pois está
são implantadas dentro do mar, possibilidade esta que vem sendo aperfeiçoada vislumbrando o
constante processo de expansão energética.
OS BONS VENTOS NO BRASIL
O Brasil tem como principal meio na produção de energia elétrica as usinas hidroelétricas.
Contudo em período de longa estiagem a utilização da força oriunda dos ventos tem
proporcionado certa estabilidade na produção de energia, isto pode assim ser explicado: em
períodos mais secos a incidência solar é maior sobre superfície terrestre resultando no vento,
sendo possível a transformação parcial desta energia, e em outros momentos de abundancias em
chuva a velocidade dos ventos apresenta uma diminuição em seu potencial mais de contra
partida têm‐se os reservatórios hidrelétricos cheios, fornecendo, assim, energia elétrica de forma
estável. Para tanto as regiões Nordeste e Sul se destacam no potencial e na possibilidade de
aproveitamento dos ventos, ressaltando as regiões litorâneas da região nordeste em seu regime
dos ventos constantes, com medias anuais favoráveis a conversão da energia cinética pelo
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aerogeradores a transformando em eletricidade, sendo esta superior a 3,0 m/s (valor mínimo,
para produção de energia com base eólica). O Brasil com torres com altura media de 50 metros
apresenta um potencial de produção de eletricidade aproximada de 143,5 GW, onde o nordeste
corresponde a mais de 52% deste potencial (figura 1). E ainda, apresenta um potencial eólico de
mais de 28%, levando em consideração o potencial mundial na produção de energia neste
seguimento.

Figura 1 – Analise do potencial eólico segundo cada região do Brasil com uma altura media de 50
metros. Fonte: Atlas do Potencial Eólico do Brasil, 2001.
Os governantes compreendendo esta como uma possibilidade, e meio para atender suas
necessidades; desenvolve estratégias que viabilizem sua produção com políticas de incentivo
para o desenvolvimento de fontes de energias renováveis, limpas, sendo assim desenvolvidas e
disseminadas como: O programa de incentivo a fontes Alternativas de Energias Elétricas ‐
PROINFA com a aprovação da lei 10.438 em 2002. Com objetivo de aumentar a participação da
energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores independentes e auto
produtores, concebidos hidroelétrica e biomassa no sistema elétrico integrado nacional. Outros
são os Leilões, onde o governo promove leilões em que empreendedores de fontes de energia
alternativas concorrem para ganhar os contratos ou para receber um subsidio de um fundo
administrativo pelo governo, sendo vencedor aquele que apresentar a oferta mais competitiva
(ALVEZS, 2009).
Neste tocante faz necessário explicitar que o Rio Grande do Norte apresentar um
significante potencial para a produção de energia advinda dos ventos, mas só entra na segunda
fase do PROINFA, pois a principio o governo estadual não dispunha das políticas de incentivos
necessários para o desenvolvimento desta tecnologia (não é pretensão deste trabalho discorrer
sobre este assunto).
ENERGIA EOLICA NO RN: A SOLUÇÃO
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No tocante a estudos relacionados ao desenvolvimento de técnicas e tecnologias à
produção de energia eólica/elétrica, destaca‐se a iniciativa da COSERN ‐ Companhia Energética
do Rio Grande do Norte no ano de 2003 (a qual farei referência neste tópico) por seu pioneirismo
na região que apresenta dados expressivos sobre o potencial e a possibilidade de
aproveitamento, como paulatinamente vem sendo discutido, visando sanar as necessidades
desta região que apresenta um crescente de consumo energético aproximado de 7,5 a 9,0 ao
ano.
A matriz energética do Estado do Rio Grande do Norte é predominantemente hidráulica,
de forma que em longos períodos de estiagem, ou seja, em uma crise energética, o sistema de
distribuição de energia local fica comprometido em qualidade e quantidade, o que pode
acarretar em um processo de instabilidade nos setores produtivos e perda de qualidade de vida
para a população. Onde se torno indispensável investimento em meio alternativos para
complementar a produção atual que gira em torna de 184,14 ao ano. Ainda, quebrando certos
paradigmas e reconhecendo a força dos ventos nesta região.
Para tanto percebamos nas figuras 2, 3 e 4, as possibilidades de investimentos e o
mercado promissor na produção de energia para o mesmo com torres com alturas media de 50,
75 e 100 metros de altura.

Figura 2 – Analise do potencial eólico no Rio Grande do Norte, com torres de 50 metros de altura.
Fonte: potencial eólico do Estado do Rio Grande do Norte, 2003.
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Figura 3 – Analise do potencial eólico no Rio Grande do Norte, com torres de 75 metros de altura.
Fonte: potencial eólico do Estado do Rio Grande do Norte, 2003.

Figura 4 – Analise do potencial eólico no Rio Grande do Norte, com torres de 100 metros de
altura. Fonte: potencial eólico do Estado do Rio Grande do Norte, 2003.
Para tanto, a analise destas imagens possibilita uma melhor compreensão deste fato, com
a implantação de parques eólicos com protótipos com altura media de 100 metros, um porção
aproximando‐se dos 50% do estado, apresenta ventos médios entre 7,5 a 8,5.
Como referência comparativa, o sistema elétrico brasileiro possuía uma
capacidade total instalada de 84,3 GW [em] 2003, e o total de recursos
hidráulicos no Brasil (inventariado mais estimado) é de 143,4 GW. O
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Estado do Rio Grande do Norte possui uma capacidade instalada de 184,1
MW. O consumo de energia elétrica no Estado foi de 2,60 TWh no ano de
2001, ao passo que a estimativa de geração eólica anual é de 28,5 TWh,
55,9 TWh e 69,3 TWh nas alturas de 50m, 75m e 100m, para velocidades
de vento acima de 7,0m/s. (Rio Grande do Norte, 2003)
Contudo, para o aproveitamento deste potencial que supriria as necessidades no Rio
Grande do Norte e ainda de outros estados; se faz necessário um estudo bem localizado para a
identificação das questões geográficas da região, como a corrente eólica e sua regularidade, sua
velocidade e altura, sendo esta ou não satisfatória para produção; levando ainda em
consideração a rugosidade do terreno (vegetação, a utilização da terra, construções), o relevo da
região, buscando preserva ao máximo suas reservas naturais.
Podemos entender por parque eólico, sendo um conjunto de turbinas eólicas dispostas
em uma mesma área. Esta configuração acarreta numa diminuição do custo de sua implantação,
já que a área que se destina a esta produção são arrendadas, e na sua construção (fundação e
montagem). Os aerogeradores compositores de parque são compostos em linhas gerais pelos:







Nacele: carcaça montada sobre a torre onde se situa o gerador;
Pás: interagi com o vento, transformando sua energia cinética em energia mecânica;
Eixo: é o responsável pelo acoplamento;
Transmissão e caixa multiplicadora: transmite a energia mecânica entregue pelo
eixo do rotor em carga;
Gerador: transforma a energia mecânica de rotação em energia elétrica;
Torre: sustenta e posiciona o rotor a uma altura conveniente para o seu
funcionamento e aproveitamento dos ventos.

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS NA PRODUÇÃO DE ENERGIA EOLICA
Mesmo a energia eólica sendo uma fonte de energia renovável, limpa, e que apresenta
significante potencial para aproveitamento no Brasil; não diferente das outras, também causa
impactos no meio ambiente, entre quais podemos pontuar: destruição parcial ou total do solo
com sua compactação e erosão, na pré‐operacionalização do parque com a retirada da cobertura
vegetal dos arredores para a instalação das torres, dos operários, caminhos; na fauna, com
destruição de habitats naturais; na paisagem com sua brusca alteração, sendo esta muita
subjetiva (percepção individual), e ainda sonora pelo som produzido com o movimento das
hélices. Contudo, apesar de apresentar uma serie de impactos, estes são considerados mínimos
comparados com a produção de outras fontes de energias não renováveis.
Em contra ponto aos impactos negativos causados pela implantação de um parque eólico,
é importante apresentar os pontos positivos atrelados a esse.
Economicamente, o parque eólico no processo de instalação tem seus custos elevados,
mas como em um período de um ano já se encontra em atividade, assim dando retorno
rapidamente aos investimentos destinado a ele, ainda, neste processo de implantação há uma
criação média de cinco vezes mais empregos do que a produção de energias “convencionais”,
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influindo no equilíbrio territorial, porque normalmente são instalados em áreas rurais, apesar de
novos estudos apontam que os grandes centros também podem produzir este tipo de energia, e
ainda, não polui, é inesgotável, também, se ressalta as questões políticas que não atua como
fator determinante para sua produção e distribuição, como o petróleo. Para tanto, na produção
de um kWh produzido pelos aerogeradores em comparação ao carvão mineral, o meio ambiente
deixa de absorver 0,60 kg de CO², dióxido de carbono. 1,33 gr. Dióxido de carbono, SO² enxofre.
1,67 gr, NOx, óxido de azoto.
CONCLUSÕES
Após referenciamos sobre o potencial eólico que o Brasil apresenta, sendo esta uma fonte
de energia renovável, e assim podemos considerar este como um dos fatores primordiais para o
desenvolvimento da mesma, mesmo esta ainda apresentar um custo relativamente alto em
comparação com outros tipos de energias. Para tanto, o governo brasileiro vem investindo, e
nesta proposta deve progressivamente continuar investindo tornando cada vez as energias
renováveis, principalmente a energia eólica, mais competitiva no mercado.
Haja vista que o Nordeste necessita de meios alternativos para atender sua demanda, na
produção de energia, a energia eólica torna‐se “a fonte” nos tempos atuais para suprir esta
necessidade. E, levando em consideração o baixo nível de impactos no tocante ao meio
ambiente. Ainda sendo importante lembrar que este sistema de produção de energia, mesmo
mediante seu potencial e eficiência, deveria ser usado concomitantemente com o sistema atual,
as hidroelétricas, para não deixar seus “consumidores na mão”.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo identificar e localizar as
edificações susceptíveis à patrimonialização históricoarquitetônica de São Raimundo Nonato, com base em
trabalho de campo realizado para o trabalho de
conclusão de curso em Geografia e em bibliografia
especializada. É fundamental que as políticas de

conservação do patrimônio arqueológico e do
patrimônio histórico-arquitetônico de São Raimundo
Nonato convirjam, a fim de que a população adquira
consciência acerca da necessidade de manter seus
referenciais simbólicos.

PALAVRAS‐CHAVE: Patrimônio histórico‐arquitetônico; São Raimundo Nonato; Conservação; Patrimônio
arqueológico; Paisagem.

DIAGNOSIS OF
CONSERVATION

SÃO

RAIMUNDO

NONATO

HISTORICAL‐ARCHITECTURAL

PATRIMONY

ABSTRACT
This article aims to identify and locate all the
buildings that are subject to historical‐architectural
patrimonialisation in São Raimundo Nonato, based upon
work field, monograph for majoring in Geography and
specialized bibliography. It is imperative that the

conservation politics for archaeological patrimony and
historical‐architectural patrimony converge in order to
population’s conscience development about the need of
keeping
their
symbolic
references.

KEY‐WORDS: Historical‐architectural patrimony; São Raimundo Nonato; Conservation; Archaeological patrimony;
Landscape.
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1. INTRODUÇÃO

O município de São Raimundo Nonato destaca-se em suas potencialidades turísticas,
especialmente pelo Parque Nacional Serra da Capivara, declarado Patrimônio da Humanidade pela
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 1991. No
entanto, a cidade permanece fora dos circuitos turísticos da região, e sua história, relegada a
segundo plano. Nesse sentido, não se pode esquecer-se das edificações que reatualizam e
representam esse passado histórico. O presente trabalho tem por finalidade discutir a importância
da conservação do patrimônio histórico-arquitetônico de São Raimundo Nonato, Piauí.
O objeto de análise da pesquisa foi o centro histórico da cidade, com seus casarões, praças
e outras edificações relevantes para o resgate da memória da cidade. Durante a pesquisa, foi
diagnosticado que esse patrimônio tem sido perdido por falta de incentivo e de investimentos em
sua preservação, com muitas construções derrubadas, e, até mesmo, certo olhar maniqueísta que
apenas foca a preservação do Parque Nacional Serra da Capivara pode contribuir para o
menoscabo com a cidade e com a história de São Raimundo Nonato, como se o referido parque
fosse algo exógeno à cidade.
Não buscamos, aqui, hierarquizar ou valorizar mais ou menos determinado patrimônio, mas
é fundamental acabar com a dicotomia existente entre preservação histórico-arquitônica da cidade
e preservação do patrimônio arqueológico presente nas circunvizinhanças; para isso é fundamental
a destinação de verbas em ambas as formas de preservação (TÁVORA, 2014: 10). Com a
destruição do patrimônio histórico-arquitetônico da cidade, está-se destruindo também elementos
da identidade dos sanraimundenses, uma vez que toda identidade se forja em seu trajeto
antropológico (DURAND, 2002). Cada casa ou edifício é a representação física de muitas
memórias compartilhadas por um povo e a conservação dessa mediação se faz necessária para o
próprio desenvolvimento local. Os questionários que serão aplicados para a população, terão a
finalidade de analisar o nível de percepção da importância dos prédios históricos para os
residentes. Os respondentes dos questionários também serão donos dos casarões, representantes de
órgãos de turismo e cultura.
São Raimundo Nonato estava vivenciando novas perspectivas de desenvolvimento,
motivadas pela iminente inauguração do aeroporto internacional, pelo turismo cientifico, que
apesar de restrito em número de visitantes, resplandece o imensurável patrimônio local, de
relevância internacional, e pelo desenvolvimento de ações executadas pela Fundação do Homem
Americano (FUMDHAM) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação do Meio Ambiente
(ICMBio), tristemente interrompidas pela falta de verbas permanentes para o Parque Nacional
Serra da Capivara e para a região. Se houvesse investimento suficiente, poder-se-iam incluir
diretamente políticas públicas não somente para sítios arqueológicos fora dos limites das áreas de
conservação, mas também o próprio patrimônio histórico-arquitetônico sanraimundense, cidade
que centralizou o desenvolvimento regional. Assim, vislumbrar-se-ia a inserção de São Raimundo
Nonato em roteiros turísticos, o resgate da memória e a valorização da identidade local, através do
seu patrimônio histórico, tão importante para seus cidadãos.
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2. SÃO RAIMUNDO NONATO: ASPECTOS HISTÓRICOS
O município de São Raimundo Nonato, cujo nome homenageia o padroeiro da cidade, foi
formalmente emancipado no ano de 1850, apesar de toda sua área ter sido utilizada de plena
autonomia eclesiástica desde 1832. Seu território foi ocupado originalmente em decorrência das
atividades pecuárias, e, hoje, a cidade é destaque entre as 13 cidades que compõe a microrregião
do Sudoeste do Piauí (FUNDAÇÃO CEPRO, s/d; IBGE, 2007). A figura 1 a seguir, a partir de
dados do IBGE (2013), mostra a localização do município e seus limites administrativos. A cidade
dista aproximadamente 8h de Teresina, capital do Estado do Piauí, e 6h, por uma péssima estrada,
da cidade de Petrolina, o que reforça a necessidade do aeroporto internacional para o turismo.

Figura 1: Mapa de localização de São Raimundo Nonato, adaptado por Geislan Lima, a partir de dados do
IBGE 2013.

Em 1836, a sede do distrito fora transferida para a localidade Jenipapo, que, à época, era
um próspero núcleo populacional com ruas alinhadas, feira semanal e Igreja Matriz em edificação
que veio a ser concluída em 1876 (OLIVEIRA, BUCO & IGNÁCIO, 2007: 9). São Raimundo
Nonato teve a exploração da maniçoba como primeiro surto de desenvolvimento econômico.
Segundo Assis (2004), a paisagem da cidade permaneceu quase a mesma do período
compreendido entre 1911 e 1976, com leves modificações na década de 1940. Em 1950, foi
construída a Praça Getúlio Vargas, como vemos na figura 2, hoje Praça Professor Júlio Paixão,
popularmente conhecida como Praça do Relógio.

Figura 2: Fotografia do acervo Centenário da cidade, Detalhe Praça Getúlio Vargas, conhecida atualmente
como Praça do Relógio, São Raimundo Nonato, Piauí, Brasil (1950).
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O desenvolvimento urbano da cidade foi lento, ocorrendo maior dinamismo a partir da
década de 1990 e estendendo-se até os dias de hoje, tendo o comércio como atividade econômica
principal. São Raimundo Nonato exerce centralidade econômica sobre os municípios de Anísio de
Abreu, Bonfim do Piauí, Caracol, Coronel José Dias, Dirceu Arco Verde, Dom Inocêncio, Fartura
do Piauí, Guaribas, Jurema, São Braz, São Lourenço e Várzea Branca.
3. PATRIMÔNIO NA PAISAGEM DE SÃO RAIMUNDO NONATO
São Raimundo Nonato, que se esconde atrás de morros, manifestou-se ao mundo
principalmente pelos seus achados arqueológicos e pelas pinturas rupestres que ornamentam as
paredes dos abrigos rochosos do Parque Nacional Serra da Capivara, criado em 1979. Os vestígios
que indicam a existência da presença humana atravessam os milênios. Devido à sua importância
histórico-cultural, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade, pela UNESCO, em 1991.
Sua administração é feita através de um convênio entre ICMBio e FUMDHAM. A figura 3 a
seguir, do acervo de Vanessa Belarmino (2010), mostra um detalhe do Boqueirão da Pedra Furada,
um dos principais locais de visitação do Parque Nacional da Serra da Capivara.

Figura 3: Fotografia pessoal, Detalhe Boqueirão da Pedra Furada – Parque Nacional Serra da Capivara,
São Raimundo Nonato, Piauí, Brasil (2010).

Ressaltamos, neste artigo, que existe também um patrimônio histórico- arquitetônico na
cidade de São Raimundo Nonato que precisa ser divulgado, valorizado e preservado, antes que
desapareça. Conservar a memória da cidade não exclui conservar a memória da Humanidade.
Deve-se ressaltar que é fundamental zelar pela educação patrimonial, tanto no Parque quanto na
área urbana da cidade. Não faz qualquer sentido encarar o patrimônio arqueológico como algo
exterior à população citadina e vice-versa, como acontece em alguns lugares do Egito, em que a
população local não se reconhece na herança dos seus ancestrais. Conscientizar e educar, aqui,
significa integrar, na experiência dos moradores, a história e a pré-história – vivificadas no
patrimônio.
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4. EDIFICAÇÕES SUSCEPTÍVEIS À PATRIMONIALIZAÇÃO
O patrimônio edificado de São Raimundo Nonato vem sendo analisado desde 1987, a fim
de estabelecer quais edifícios deveriam ser salvaguardados. Olavo Pereira Silva Filho (2008),
arquiteto piauiense que percorreu todo o Estado do Piauí identificando o patrimônio históricoarquitetônico, publicou o resultado dessa pesquisa em seu livro Carnaúba, Barro e Pedra. No ano
de 2005, técnicos especializados da Universidade vale do São Francisco (UNIVASF), da
Universidade Estadual do Piauí (UESPI), do Escritório Técnico da 19ª Superintendência Regional
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da Fundação Museu do
Homem Americano – FUMDHAM e do PRÓ-ARTE FUMDHAM, fizeram importantíssimo
levantamento sobre o patrimônio, no qual tipificam as edificações segundo as arquiteturas colonial
e vernácula sanraimundense, publicando-o no Caderno de Cultura do IPHAN (OLIVEIRA, BUCO
& IGNÁCIO, 2007).
O conjunto arquitetônico de São Raimundo Nonato susceptível à patrimonialização
encontra-se, sobremaneira, no “coração da cidade”, em sua área central, onde todo o trajeto
antropológico de seus moradores começou. Ao andar pelas ruas da cidade, exercitando o olhar às
edificações centenárias, podemos ver as marcas das mãos que as construíram. Ao adentrarmos
nelas, temos a sensação de que voltamos no tempo e na história, diante dos elementos dessa
paisagem. Lembremo-nos do professor Milton Santos (2002: 92), que as nomeava rugosidades:
[...] [o] que na paisagem atual, representa um tempo do passado, nem sempre é
visível como tempo, nem sempre é redutível aos sentidos, mas apenas ao
conhecimento. Chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço
construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação,
superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares.

Lembremos, igualmente, da professora Rita de Cassia Cruz (2012: 98), que propugna uma
patrimonialização do patrimônio, algo que parece faltar em São Raimundo Nonato:
[...] [e]m se tratando de bens tangíveis, se, por um lado, a ‘patrimonialização’ de
um dado objeto reflete, em alguma medida, sua valorização cultural por uma dada
sociedade ou grupo social, de outro, desdobra-se, ela mesma, em uma nova forma
de valorização desse objeto. Tal perspectiva liga-se, diretamente, à atividade
econômica do turismo. Bens materiais patrimonializados, como representantes
escolhidos de uma dada herança cultural, tornam-se, frequentemente, objetos de
consumo turístico.

A historiografia aponta como marco fundador da cidade de São Raimundo Nonato a Praça
Piauilino, mais conhecida como Praça da Igreja (a Igreja Matriz), ilustrada na figura 4 a seguir. No
seu entorno, está a antiga sede da fazenda Jenipapo, hoje residências das senhoras Maria Luiza
Araújo e Helena Rubens de Araújo como veem nas figuras 5 e 6 subsequentes, ademais do Palácio
Episcopal.
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Figura 4: Fotografia da Socorro Macedo, Detalhe Praça Piauilino conhecida como Praça da igreja, São
Raimundo Nonato, Piauí, Brasil (2009).

Figura 5: Fotográfia Pessoal, Detalhe Antiga sede da Jazenda Jenipapo, São Raimundo Nonato, Piauí,
Brasil (2013)
Figura 6: Fotográfia Pessoal, Detalhe casa da Senhora Maria Luiza Araújo, São Raimundo Nonato, Piauí,
Brasil (2013)

Essas edificações no entorno da Praça da Igreja são as mais conservadas da cidade;
edificações centenárias que mantêm seu estilo de época e nos remetem, através da paisagem, a
história de nossos antepassados. Nesse entorno, propomos acrescentar, além da conservação das
edificações, o tombamento da paisagem, ela própria, uma vez que este lugar reserva uma
ambiência acolhedora que poderia caracterizar a imagem de uma pequena cidade do interior.
Essa localidade, ademais de marco referencial do surgimento da cidade, contribui para a
consciência de seu passado vinculado à Igreja e à presença da Ordem Mercedária em São
Raimundo Nonato. Está localizada entre a Praça do Relógio, que não ostenta hoje relógio algum,
antigo local da feira da cidade, e o Cruzeiro, um dos poucos monumentos criados pelo homem, se
não o único, na área urbana, cuja simbologia ainda é dominada por elementos naturais – morros
com vegetação natural, já que a cidade se situa predominantemente em uma depressão relativa, e
os animais nas entradas da cidade – onça, tatu e sariema. A conscientização das ações humanas
poderia impactar positivamente na percepção de que o homem atua como agente da História e cria
seu próprio espaço, parafraseando Milton Santos (2002)
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Nas proximidades da praça da igreja, identificamos, também, a casa do Sr. Osvaldo Paixão,
a casa da Sra. Isabel Paixão, o prédio da loja Micro Artes, a casa do Sr. Sezernando Baldoino e a
edificação em que se localiza o colégio Padre Marques. Partindo para a Praça Júlio Paixão,
indicamos cinco edificações susceptíveis à patrimonialização: a casa do Sr. Valdir Castro, a casa
da Sra. Nilda Rosado, uma construção de esquina em que funciona um bar, um sobrado
aparentemente em pousio social e a construção em que está a Panificadora Renascer. Mais adiante,
no entorno da Praça do Abrigo, temos a casa da Senhora Mercês Paixão, a edificação em que
funciona o cartório da cidade, de propriedade do Sr. Abmerval, e casa da Sra. Rosa Teixeira. No
bairro Aldeia, encontramos também as casas dos senhores Manoel Policarpo e Gerson Batista e a
da Sra. Maria Ferreira, ademais do Colégio Dom Inocêncio. Esses locais não estão indicados, já
que apenas um artigo não nos permite mostrá-los em imagens e em informações mais
aprofundadas.
Em termos de conservação, é mister dizer que essas edificações, em sua maioria, já
sofreram modificações. Justamente por estarem localizadas na área central da cidade, ou nas
imediações do Centro, em locais valorizados, essas construções parecem estar mais expostas ao
risco, como no caso da derrubada da edificação em que hoje, na data deste artigo, encontra-se a
nova sede da Caixa Econômica Federal, situada na rua Coronel José Dias, que corresponde a uma
das ruas mais antigas de São Raimundo Nonato. Ali haveria a possibilidade de conservar a
construção anterior, hoje reservada apenas à lembrança dos que a viram, mas sem a materialidade
que contava o passado da cidade.
Esse patrimônio carrega toda uma simbologia decorrente dos muitos trajetos
antropológicos que se cruzaram ao longo das décadas. Sua valorização é responsabilidade não só
do governo, mas da própria sociedade sanraimundense, que ausculta a própria história a partir da
materialidade dessas construções. Aparentemente, as pessoas da sociedade local não tem se
interessado por sua história, e, talvez, estão perdendo o vínculo de pertencimento com o Outro
representado em seus monumentos, que em sua maioria são animais, e edificações históricas. Cabe
questionar, outrossim, que vínculo simbólico é esse presente em São Raimundo Nonato.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de pesquisa anterior realizada acerca da conservação do patrimônio históricoarquitetônico da cidade, diagnosticamos, através de bibliografia especializada, de observação em
campo e de registros fotográficos, as edificações susceptíveis à patrimonialização, com maiores
comentários, neste artigo, sobre aquelas localizadas no entorno da Praça Piauilino, mais conhecida
como Praça da Igreja. Diversas construções apresentam modificações, algumas encontram-se em
estágio avançado de deterioração e outras foram simplesmente derrubadas, sem qualquer ação
prévia e resposta pública a respeito. Ressaltamos que essas edificações não foram tombadas por
nenhuma instituição responsável, e que a sua conservação está à mercê de seus proprietários.
Observamos, também, que os prédios antigos estão sendo substituídos por prédios
comerciais novos, como no caso da nova sede da Caixa Econômica Federal. Podemos inferir que o
mercado imobiliário de valorização do solo urbano e os proprietários dos imóveis, talvez por
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interesse próprio associado à falta de programas públicos de educação patrimonial e de
conservação da memória, são corresponsáveis pela gradual perda das edificações que auxiliariam
na elaboração da narrativa acerca dos múltiplos trajetos simbólicos que constituem a materialidade
do passado presente ainda hoje, ou, como afirma Milton Santos, a memória presente nas
rugosidades.
Toda essa desvalorização do patrimônio edificado em São Raimundo Nonato é, em parte,
fruto da falta de legislação local que o salvaguarde, bem como de ações de conservação bem
planejadas; por sua vez, isso é resultado do gerenciamento incompetente da coisa pública e da falta
de ação política de seus cidadãos e de suas instituições, sujeitos sempre a contingências financeiras
e inação. Esperamos contribuir para uma verdadeira mudança, que traga à memória e ao simbólico
o valor que ambos trazem na constituição de nós seres humanos.
Mesmo que não exista, ainda, projetos de revitalização para possíveis usos turísticos das
edificações susceptíveis à patrimonialização, poderiam ser desenvolvidos estratégias de divulgação
do patrimônio histórico-arquitetônico, por meio de roteiros turísticos, por exemplo, como novo
atrativo para turistas e para a própria população sanraimundense, que costuma desconhecer o
patrimônio existente na cidade – o que explicita falta de cidadania. Uma estratégia para mudar essa
ignorância seria a criação de um plano turístico voltado para a captação de visitantes,
aproveitando-se da centralidade de São Raimundo Nonato em relação às cidades próximas e da
função educacional que a cidade também exerce, uma vez que se encontram aqui a UESPI, a
UNIVASF, a FUMDHAM, o IPHAN, o ICMBio, o IBGE, o CREA, o IFPI, o SENAC, o SESC e a
EMATER, para citar algumas.
É fundamental, ainda, que se pare com a separação na gestão do patrimônio entre órgãos
oficiais, privilegiando o Parque Nacional Serra da Capivara em detrimento do patrimônio
arqueológico existente fora dos limites da unidade de conservação, bem como do patrimônio
histórico-arquitetônico encontrado na cidade de São Raimundo Nonato. A patrimonialização do
patrimônio, nos dizeres de Rita de Cássia Cruz, é uma possibilidade de associação entre turismo e
construção de infraestrutura em uma cidade pifiamente desenvolvida. Integrar essa gestão
patrimonial requer, contudo, investimentos, que, como vimos, não chegam sequer para o Parque,
um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, sem qualquer garantia de funcionamento.
Vergonhoso!
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A ABORDAGEM DA GEOLOGIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA: UMA
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1
2

Titulo do Artigo
Graduando em Licenciatura Plena em Geografia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF

BAIANO), Campus de Santa Inês – Ba, e‐mail edeilsonsanthos_@hotmail.com.

RESUMO
O desejo de escrever esse artigo nasce dos diversos questionamentos sobre de que forma o conteúdo
de geologia é abordado nos livros didáticos de geografia no 6º ano, com o objetivo de analisar a
proposta dos PCNs para o ensino de geologia no ensino fundamental II. Avaliar a concepção da geologia,
consistência na construção dos conceitos, clareza e adequação ao nível de ensino em livros didáticos.
Para elaboração dessa pesquisa tomamos como os seguintes livros e autores: Melhem e Sergio Adas,
Expedições Geográfica (2011) e Geografia Perspectiva/ Claudia Magalhães/ Lilian Sourient/ Roseni
Rudek. [etal] (2009).
Palavras Chave: Geologia, ensino, livros didáticos e Geografia.

THE APPROACH OF GEOLOGY IN TEXTBOOKS OF GEOGRAPHY: AN ANALYSIS IN 6th
GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL.
ABSTRACT
Desire to write this article is born of many questions about how the contents of geology is
covered in geography textbooks in the 6th year, with the aim of analyzing the proposal of PCNs
for teaching geology II in elementary school. Evaluate the design of geology, consistency in the
construction of concepts, clarity and appropriateness of the level of education in textbooks. To
elaborate this research we take as the following books and authors: Melhem and Sergio Adas,
Geographic Expeditions (2011) and Geography Perspective / Claudia Magalhaes / Lilian
Sourient / Roseni Rudek. [etal] (2009).

Keywords: Geology, teaching, textbooks and Geography.

INTRODUÇÃO:
A Geografia tem por seus objetivos auxiliar na formação de cidadãos conscientes,
ativos e dotados de opinião própria, atuando e integrando o aluno ao meio em que
vive, permitindo ao estudante conhecer o mundo e se posicionar diante do mesmo,
desde o espaço local até o global.

Visando atender a esta demanda no ensino de Geografia é que se busca trabalhar o
tema: A abordagem da Geologia nos livros didáticos de Geografia: uma análise do 6º
ano do ensino fundamental.
Vale salientar que os conteúdos básicos de Geologia são de grande importância para a
formação dos alunos do ensino fundamental II, uma vez que permitem um maior
conhecimento da dinâmica terrestre e, consequentemente, levam a uma melhor
reflexão a respeito das transformações naturais que acontecem em nosso planeta.
Dessa forma, acredita‐se que tais assuntos devem ser tratados de forma consistente
nos materiais de apoio pedagógico, principalmente nas aulas de Geografia.
Pois o conhecimento sobre a Geologia que é a ciência que trata da terra sua história,
composição e estrutura interna e suas feições superficiais. Também o conhecimento
da “Terra” é responsável pelo desenvolvimento de competências e habilidades para o
exercício da cidadania. Isso gera uma grande preocupação, justamente pelo fato dos
“docentes da educação básica” não terem tido uma boa qualificação para trabalhar
com segurança os devidos conteúdos.
Na maioria dos casos os docentes não tiveram uma formação básica de qualidade e
outros também, mesmo estando em sala de aula não procuram uma formação
continuada. Apesar da existência de programas de formação continuada de professor,
mas apesar desses incentivos, muitos não sentem motivados para uma qualificação.
Os conteúdos abordados nos livros didáticos de Geologia, no 6º ano é de forma muito
específica, isso nos infere a pensar que a compreensão dos conteúdos de Geologia não
é tão simples, por isso necessita de contextualizações, os alunos não tem base e a
dificuldade é nítida, é muita expressões e termo científico se referindo‐se ao tempo
geológico, que dura milhões de anos e torna‐se muito distante da realidade do aluno.
O ENSINO DA GEOGRAFIA
O ensino da geografia, assim como o de outras disciplinas, tem passado por uma série
de reflexões quanto ao objeto e ao método de ensino. Inicialmente, o ensino desta
disciplina foi marcado pelo positivismo que sustentava metodologicamente quase
todas as chamadas ciências humanas se consolidaram nessa época nas faculdades
brasileiras. Com fortes tendências de estudos regionais, os estudos geográficos
pautavam‐se pela busca de explicações objetivas e quantitativas da realidade,
conforme apontam os PCNs, 1998.
Perspectiva concebia a Geografia como o ensino da relação homem e espaço de forma
abstrata. Dessa forma, se preocupava com o estudo descritivo das paisagens naturais e
humanizadas, de forma dissociada dos sentimentos dos homens pelo espaço. “Os
procedimentos didáticos adotados promoviam principalmente a descrição e a
memorização dos elementos que compõem as paisagens como dimensão observável
do território e do lugar”. (PCN, 1998, p.21)
Não se pretende aqui negar a importância de se conhecer e descrever os espaços, mas
o ensino e a aprendizagem não devem limitar‐se apenas a este aspecto. É necessário

formar cidadãos capazes de compreender e transformar o seu espaço de forma
crítica/reflexiva.
No Ensino de Geografia, as aulas não se devem tratar apenas da simples descrição de
espaços parados, mortos. Mas sim a partir das discussões das contradições e dos
conflitos trazidos para a sala de aula, pelos próprios alunos, analisar a realidade em
que vivem.
Neste sentido, o autor afirma que é fundamental para o professor como agente
transformador da sociedade, o reconhecimento da ciência da terra ou geociência,
dedicada a entender e explicar os processos geológicos inter‐relacionados do nosso
planeta.
(...) é aquele ligado à forma como o professor reconhece essa ciência,
portanto não é algo inventado aleatoriamente, mas sim um
conhecimento do mundo a partir dos processos de construção dos
territórios diversos. A Geografia e a escola: muda a geografia? Muda
o ensino? CALLAI. p. 143).

O Ensino de Geologia além de exigir muito conhecimento dos professores, visto que
trata de uma ciência da terra, sua área de atuação é extensa. A compreessão dos
fenômenos que aconteceram na terra serve para explicar as situações atuais, pois 99%
do que temos hoje se formou no passado, como clima, relevo, solo tempo geológico.
Conforme Batista & Cunha,
Não é de hoje que há preocupação em inserir no ensino básico os
conteúdos de Geologia. No final da década de 60 e inicio da década
de 70, houve uma preocupação aqui no Brasil com a temática
geológica no ensino fundamental. Foi nessa época que a Fundação
Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências (FUNBEC)
iniciou uma série de atividades e cursos que culminaram na
publicação de artigos, livros didáticos e produção de cursos pela TV
Educativa. (Revista Homem Espaço e Tempo. 2009. P. 158)

A inserção desse conteúdo se justifica visto que, dentre outras razões, seus estudos
tem como objetivo principal a descoberta e explicação das leis e fenômenos que
regem a evolução do planeta.
PCNS E O ENSINO DE GEOLOGIA:
Embora a Geologia faça parte dos conteúdos abordados nos PCNs, ela não existe
enquanto disciplina, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, das
escolas públicas brasileiras. Ela depende, para ser contemplada, da formação ou
interesse dos professores de Ciências e Geografia (NEGRÃO 1996).

Por isso, a formação geológica dos professores que lecionam conteúdos no 6º ano é de
fundamental importância, mas insuficiente para promover uma interdisciplinaridade
abrangente, dependendo, então, de outros fatores como didática geral e especial, e
preocupação com aspectos sociais e ambientais.
Deste modo, o professor de geografia tem um papel fundamental no desenvolvimento
construtivo do conhecimento do aluno, pois é ele que pode captar as necessidades e
efetivar os benefícios que a educação pode proporcionar ao educando.
A Geologia vai além da crosta e dos fatores externos que moldam a superfície
terrestre, adentrando‐se nos fatores internos (como vulcanismo e tectonismo). Além
disso, ao estudar a história do planeta, a Geologia utiliza o tempo geológico,
extremamente longo para os padrões humanos. (Revista Homem Espaço Tempo, 2009,
p. 167).
Para Potapova (1968), a Geologia preocupa‐se com a Terra em seu todo, e com seu
processo geral de desenvolvimento, como um sistema natural integrado e em
evolução.
LIVROS DIDÁTICOS E O ENSINO DE GEOLOGIA:
Os Parâmetros Curriculares Nacionais ‐ PCNs das Ciências Naturais ou da Natureza,
proposto pelo Ministério da Educação e Desporto – MEC, enfatizam o conhecimento
do ambiente “Terra” na educação básica (BRASIL, 1997; 2002).
Vale enfatizar que é importante educar a crianças nas séries iniciais quanto ao
conhecimento da terra, por ser um bem útil e de uso de todo o nosso planeta e suas
funções. Ainda, o conhecimento da terra deve levar em conta as relações desta com o
resto do universo e a posição do homem neste.
Atribuir à educação básica a responsabilidade pelo desenvolvimento de competências
e habilidades para o exercício da cidadania gera uma grande preocupação, justamente
pelo fato dos docentes da educação básica não terem tido uma boa qualificação para
trabalhar com segurança os devidos conteúdos específicos da Geologia. (BATISTA,
SOUZA & CUNHA, 2009)
A Geologia é uma ciência que tem por características, dentre tantas outras, relacionar‐
se estreitamente com outras áreas do conhecimento, sendo interdisciplinar por
excelência. A discussão sobre a necessidade de temas geológicos serem abordados nos
níveis de ensino fundamental e médio vem se fortalecendo, no Brasil. (BATISTA,
SOUZA & CUNHA, 2009. p.3).

Os livros didáticos, de forma geral, não tratam do conteúdo de forma especifica e sim
numa abordagem geral. Isso acarreta na falta de subsídio para o professor, que muitas
vezes acaba dificultando na construção da aula, que pode interferir no
desenvolvimento dos educandos.
A avaliação de livros didáticos não é fácil, pois exige conhecimentos de variáveis, áreas
interdisciplinares, contudo o que se pretende com essa pesquisa é avaliar a concepção
de Geologia, consistência, na construção dos conceitos, clareza e adequação ao nível
de ensino em livros didáticos.
METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS CONTEÚDOS DE GEOLOGIA
PRESENTES NOS LIVROS DIDÁTICOS SELECIONADOS.
Para elaboração dessa pesquisa tomamos como os seguintes livros e autores: Melhem
e Sergio Adas, Expedições Geográfica (2011) e Geografia Perspectiva Claudia
Magalhães/ Lilian Sourient/ Roseni Rudek. [etal] (2009).
Conteúdos abordados – relatos/síntese sobre o conteúdo proposto em cada livro,
tomando como referência o sumário, capítulos, subcapítulos e descrição da obra nas
unidades relativas aos conteúdos de Geologia.
• Concepção de Geologia – examinar a concepção de Geologia presente em cada livro;
• Consistência – verificar se os conteúdos estão atualizados e corretamente
apresentados, conhecimentos recentes na área de Geologia e nas ciências em geral,
com base principalmente em Teixeira et al. (2000);
• Lacunas na construção dos conceitos – observar a presença de lacunas ou
inconsistências na formulação dos conceitos e/ou outras informações relativas ao
tema;
• Clareza e adequação ao nível de ensino – avaliar se a linguagem utilizada na
construção do conhecimento sobre a Geologia está adequada ao nível de ensino a que
se propõe.
ANÁLISE DO LIVRO GEOGRAFIA PERSPECTIVA CLAUDIA MAGALHÃES/ LILIAN
SOURIENT/ ROSENI RUDEK. ETAL (2009)
O livro está dividido em 4 unidades, sendo a unidade I (Paisagem e Registro) a unidade
II (Encontrando e Desenhando Espaços), a unidade III trabalha mais específicos da
geologia, (O Espaço da Vida na Terra I), no sub tema do capítulo 2‐ As formas na
superfície da terrestre a 4 unidade (O Espaço da Vida na Terra II), no capítulo 1 A
dinâmica da atmosfera.
O Espaço da Vida na Terra I o capítulo trás diferentes formas da terra em imagens,
destacando as quatro principais formas de relevo trata da teoria da deriva continental
as mudanças que ocorreram ao longo na configuração dos continentes ao longo de

milhares de ano, desde 135 milhões de anos, nos dias de hoje e a projeção para 50
milhões de anos no futuro.
Aborda a teoria da tectônica de placa com destaque para o autor Alfred Wegener, que
comprou que a crosta terrestre e descontínua e fragmentada em vários blocos.
Conceitua os agentes internos em tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, agentes
externos ou erosivos responsável pela formação e transformação do relevo terrestre, a
erosão, matas ciliares, assoreamento.
O Espaço da Vida na Terra II divide a atmosfera em seis deferentes camadas, cada qual
com suas características. Trabalha o tempo e clima sendo que o primeiro é
caracterizado por condições da atmosfera de um lugar, num determinado momento
enquanto que o clima é resultado de longo período de tempos, mostra como é feita
uma previsão de tempo.
O livro trabalha os conteúdos de geologia de forma muito especifica, mesmo sabendo
que são alunos em formação de idade, mas devida a grande importância desses
conhecimentos. A concepção de Geologia presente no livro poderia ser melhor, pois o
livro trata os temas de maneira um pouco superficial e determinados assuntos
considerados importantes, como a caracterização dos tipos de intemperismo, não são
sequer abordados. Entretanto, os assuntos tratados estão atualizados, bem
apresentados e trabalhados de uma forma original, se comparados com outros livros
didáticos.
ANÁLISE DO LIVRO EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICA MELHEM E SERGIO ADAS. (2011).
O livro consta com 8 unidades, sendo a unidade 1(Orientação e localização no espaço
geográfico) a unidade 2 (Elementos básicos da cartografia), a 3 (A terra: aspectos
físicos gerais), a 4 (O relevo continental: agentes internos), a 5 (O relevo continental:
agentes externos), a unidade 6 (Clima e vegetação natural), a 7 (Extrativismo e
agropecuária), a 8 (Indústria, sociedade e espaço).
A unidade 3 traz ilustrações sobre a história da formação da terra, possibilitando a
leitura e reflexão de imagens e textos, destaca que o tempo geológico corresponde a
um tempo longo, ou seja, envolve milhões de anos. Explora a teoria da explosão do Big
Bang até hoje, no tempo geológico explicando detalhadamente do Pré Cambriano para
a Era Cenozoica.
Trabalha os seguintes conceitos: Universo, planetas, cometas, sistema solar, satélite
natural e artificial, forma da terra (geoide), zonas de iluminação, movimentos de
transação e rotação, inclinação do eixo da terra, tempo histórico e geológico [...]
rochas sedimentares, eras geológicas, glaciação, pangeia, crosta terrestre, manto,
núcleo, deriva continental, placas tectônicas, correntes e conversão do manto,
vulcanismo, dobramentos e terremoto.

Percebe que um livro atual, possui infográficos que auxiliam na interpretação dos
dados, dotado de vários mapas atuais e coloridos e imagens de satélites, com
linguagem adequada de fácil aprendizagem, torna‐se um livro de grande importância,
com sugestões de várias atividades lúdicas mostrando o passo a passo, bem ilustrativo
com alguma historinha de ficção, comparação de imagens em épocas diferentes.
METODOLOGIA
Conforme Silva & Menezes (2005, p. 20) a “Pesquisa é um conjunto de ações, proposta
para encontrar a solução para um problema, que têm por base procedimentos
racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se
tem informações para solucioná‐lo”.
Sob essa concepção é possível afirmar que a metodologia é a parte da pesquisa que diz
respeito à aplicação de métodos para a aquisição do conhecimento, bem como,
aponta os caminhos, alternativas, ferramentas e procedimentos para alcançarmos os
propósitos pretendidos.
Esta pesquisa obedecerá as seguintes etapas:
 Pesquisa bibliográfica que “é desenvolvida com base no material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Pesquisa que
objetivam a análise de diferentes aspectos ou posições acerca de um
problema”.
 Análise dos livros didáticos de geografia do 6º ano, no intuito de coletar os
dados para fomentar a pesquisa;
 Revisão de Literatura que tem por base a pesquisa bibliográfica.
 Levantamento bibliográfico é a localização e obtenção de documentos para
avaliar a disponibilidade de material que subsidiará o tema do trabalho de
pesquisa;
 Locais de coleta ‐ determina o local onde os materiais devem ser coletados,
instituições, agências governamentais ou particulares, escolas, biblioteca.
 Registro de documentos;
 Organização dos documentos;
 Fichamento ‐ permite um fácil acesso aos dados fundamentais para a conclusão
do trabalho;
 Redação do artigo ou monografia;

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi observado ao longo da pesquisa é possível constatar que os
conteúdos de geologia abordado nos livros em questão tratam a geologia de forma
muito especifica, deste modo, destaca‐se a necessidade urgente de estudos mais
aprofundados.
Também vale ressaltar que é preciso que mais pesquisadores se interessem pelo
assunto e realizem pesquisas para chegar a conclusões mais contundentes. Apesar de
ser um assunto de extrema importância, mas a sua compreensão não se dá de forma
simples, precisa entender o contexto.
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RESUMO
O constante avanço na humanidade acarreta
consigo interferências no ambiente no qual estamos
inseridos, provocando mudanças que muitas vezes
afetam os diferentes tipos de ciclos biológicos. Essas
mudanças são perceptíveis no clima predominante de
uma região, causando alterações no ecossistema levando
na maioria das vezes a extinção de espécies de animais
habitantes daquele local, como também déficits da
agricultura. É a partir desses aspectos que se apresentam
as precipitações, nas quais, comportam‐se de diferentes

intensidades dependendo principalmente do clima. O
presente artigo objetiva avaliar o comportamento das
chuvas acumuladas no mês de março/2014 da
macrorregião Jaguaribana no estado do Ceará,
comparando com mesmo período no ano de 2013,
demonstrando as mudanças significativas que mesmo
insuficientes para trazer a normalidade pluviométrica,
amenizaram os transtornos vivenciados pela população
da região.

PALAVRAS‐CHAVE: Geografia, Precipitação Acumulada, Ceará, Macrorregião Jaguaribana, IFRN

BEHAVIOR OF RAINFALL ACCUMULATED IN MACRO JAGUARIBANA, IN CEARÁ: A COMPARISON
OF THE MONTH OF MARCH, IN 2013 AND 2014
ABSTRACT
The steady advance in humanity carries with
interference in the environment in which we operate,
causing changes that often affect different types of
biological cycles. These changes are noticeable in the
prevailing climate of a region, causing changes in
ecosystem leading in most cases the extinction of
animal species inhabitants of that place, as well as
deficits of agriculture. It is from these aspects that

present the precipitation, in which, behave in different
intensities depending mainly on the weather. This
article aims to evaluate the behavior of accumulated
rainfall in March / 2014 Jaguaribana macro‐region in
the state of Ceará, compared with the same period in
2013, demonstrating that even insufficient to bring
significant changes normal rainfall, eased the
experienced disorders the population of the region.

KEY‐WORDS: Geography, Accumulated Precipitation, Ceará, Macro‐region Jaguaribana, IFRN
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O COMPORTAMENTO DAS CHUVAS ACUMULADAS NA MACRORREGIÃO JAGUARIBANA, NO
ESTADO DO CEARÁ: UM COMPARATIVO DO MÊS DE MARÇO, EM 2013 E 2014
INTRODUÇÃO
A água é importante tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social
para a população nordestina. Analisando economicamente, o nordestino ver na fartura das águas
a certeza de um bom rendimento agropecuário segundo Azevedo; Pessôa (2011). A agricultura
familiar é relevante na organização e na estruturação do espaço agrário no Brasil, ainda que ao
longo dos anos este segmento da sociedade não tenha tido uma atenção especial ou valorização
no que tange as políticas públicas e atuação do Estado Nacional, quando comparados a outros
segmentos, tal como a agricultura patronal.
Mesmo com tantas contribuições em todos os aspectos para o Brasil, o Nordeste sofre a
cada ano com estiagens mais severas, agravadas por políticas públicas insuficientes para
distribuição de água, nas quais, são consequências do próprio homem quando, por exemplo, o
mesmo provoca a desertificação com a criação de bovinos, animais que de forma alguma são
adaptáveis a regiões tão hostis como o semiárido nordestino.
A distribuição sazonal da precipitação é importante, tanto nas áreas tropicais
quanto nas extratropicais. Em muitas partes dos trópicos, a precipitação ocorre
principalmente durante o verão, abrangendo metade do ano, sendo a outra
estação relativamente seca, principalmente no inverno. A estação chuvosa de
certa forma provoca pequeno abaixamento das temperaturas e exerce
considerável influência sobre o modo de vida das pessoas, ao limiar as atividades
ao ar livre (AYONE, 1986, p.167).

No estado do Ceará, objeto de estudo, assim como também na maior parte do Nordeste,
os maiores índices pluviométricos ocorrem nos meses constituintes da estação veraneia,
estendendo‐se de Janeiro a Maio. A Figura 1 abaixo mostra a precipitação média no estado do
Ceará, um estudo levantado por Santos et al. (2009):

Figura 1 ‐ Distribuição espacial da precipitação média anual, em mm/ano.
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Visto assim, optou‐se por escolher o mês de março para análise por apresentar grandes
volumes de chuvas anualmente durante a quadra invernosa, isto é, caracterizando como um mês
de extrema importância tanto para a agricultura local bem como o aumento do nível dos
reservatórios da região.
Partindo deste princípio, o estudo de causa do presente artigo visa analisar o
comportamento pluviométrico da macrorregião Jaguaribana, localizada no leste do estado do
Ceará no Nordeste brasileiro, comparando as precipitações acumuladas no período de março\2014
do mesmo mês em 2013.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estado do Ceará está localizado na região Nordeste do Brasil, característico por seu
principal bioma, a caatinga, com um clima predominantemente quente e seco e baixas
precipitações ao longo do ano, é composto essencialmente por macrorregiões, Cariri, Litoral de
Fortaleza, Sertão Central e Inhamuns, Litoral da Pecem, Jaguaribana, Ibiapaba, Litoral Norte e
Maciço de Baturite, totalizando um total de 8 subdivisões macrorregionais do estado cearense. A
macrorregião Jaguaribana está mais a leste do estado, fazendo fronteira com o Rio Grande do
Norte estendendo‐se verticalmente do litoral até a parte centro‐sul no interior, totalizando um
total de 24 municípios segundo a FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos).
A Figura 2 abaixo mostra especificamente a localização de todas as macrorregiões do
estado do Ceará como também suas próprias abrangências no espaço geográfico descritas pela
FUNCEME:

Figura 2 – Subdivisão macrorregional cearense.
Para a elaboração deste trabalho, foi necessária inicialmente uma revisão bibliográfica e
documental das principais referências que trazem informações importantes quando se fala em
clima e meteorologia, no qual, tendo como principal referencial a FUNCEME, órgão cearense
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responsável principalmente pelo monitoramento das precipitações acumuladas nos municípios,
bem como dos recursos hídricos do estado.
Após a análise bibliográfica, iniciou‐se um fichamento das precipitações acumuladas tanto
do mês de março 2014 como também do mesmo mês em 2013 dos municípios integrantes da
região Jaguaribana por meio dos dados pluviométrico da FUNCEME, elaborando uma tabela
correspondente aos anos vigentes em estudo (2013 e 2014), podendo a partir de então fazer um
comparativo demonstrativo de como tais precipitações se comportaram nesses dois períodos.
Em seguida, foi levantada outra referência para demonstração de resultados, o DNOCS
(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), departamento responsável pelo
monitoramento dos recursos hídricos de todo o Nordeste do país. Através do DNOCS, foi possível
verificar os níveis de alguns reservatórios dos municípios da macrorregião Jaguaribana nos
períodos em estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1, abaixo, mostra as precipitações acumuladas no mês de março de 2013 e 2014
dos municípios da macrorregião Jaguaribana, os volumes de chuva normais para o período e o
desvio padrão entre os mesmos segundo a FUNCEME.
Tabela 1 – Características pluviométricas da macrorregião Jaguaribana no período estudado.
Municípios

Precipitação Normal (mm)

Precipitação Observada (mm)
2013
2014

Desvio (%)
2013
2014

Alto Santo

198,7

89

198,2

‐55,2

‐0,3

Aracati

232,1

138

311,5

‐40,6

34,2

Banabuiú

165,6

112,6

237,5

‐32

43,4

Erere

207

64,1

163

‐69

‐21,3

Fortim

274,2

128

208

‐53,3

‐24,1

Ibicuitinga

185

89

172

‐51,9

‐7

Icapuí

252,4

67

115

‐73,5

‐54,4

Icó

204

118

236,2

‐42,1

15,8

Iracema

190

93,4

210,8

‐50,6

10,9

Itaiçaba

186,1

126,7

189,6

‐31,9

1,9

Jaguaribe

201

60,9

121,1

‐69,7

‐39,8

Jaguaribara

196

61,6

284,9

‐68,6

45,3

Jaguaretama

187,3

239,6

250

27,9

33,5

Jaguaruana

189,2

99

112,6

‐47,7

‐40,5

Limoeiro do
Norte

193,5

73,8

164,4

‐61,9

‐15
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Morada
Nova
Orós

169,2

114,8

286,3

‐32,2

69,2

215

121,6

221,7

‐43,4

3,1

Palhano

197,4

98,8

150,6

‐49,9

‐23,7

Pereiro

239,5

32,4

212,8

‐86,5

‐11,2

Potiretama

189,1

55

104

‐70,9

‐45

Quixeré

173,7

21

110,8

‐87,9

‐36,2

Russas

182,6

89,9

218,9

‐50,8

19,9

São João do
Jaguaribe
Tabuleiro do
Norte
Total

176

42

211,2

‐76,1

20

190,6

51,4

112

‐73

‐41,2

4795,2

2187,6

4603,1

‐54,37937938

‐4,006089423

Fonte – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.
É perceptível analisando a Tabela 1 que no ano de 2013 no mês de março as chuvas se
comportaram abaixo da média prevista para os municípios da macrorregião, totalizando um desvio
padrão de ‐54% do normal esperado para o período. Entretanto, mesmo com uma previsão de
chuvas irregulares para o ano de 2014 de acordo com a FUNCEME, os volumes acumulados no mês
estudado foram superiores ao ano de 2013, atingindo quase que o esperado, verificando‐se um
desvio padrão de aproximadamente ‐4% da normalidade.
Na Figura 3 a seguir, pode‐se perceber este resultado, um aumento significativo dos
reservatórios de vários municípios. Nesta imagem, referida pelo DNOCS, mostra o atual nível do
açude Lima Campos, localizado na cidade de Icó\CE:

Figura 3 – Monitoramento volumétrico açude Lima Campos
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O reservatório encontra‐se atualmente com 47.645.080 m³, correspondente a 71,77% de
sua capacidade máxima. Comparando os meses de março tanto de 2014 como de 2013, neste ano
seu armazenamento é superior, resultado de boas precipitações ocorridas na região.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, é oportuno analisar o aumento dos índices pluviométricos e como consequência o
aumento do nível nos reservatórios pois mostra o quanto as precipitações, que mesmo abaixo da
média prevista para o período, foram significantes para a população como um todo da
macrorregião, quando comparado ao ano de 2013.
A partir da FUNCEME foi possível comparar os dados das precipitações ocorridas nos
municípios da macrorregião Jaguaribana, demonstrando consigo as diferenças percebidas nos
períodos estudados, além perante o DNOCS mostrar o atual nível de alguns reservatórios da
localidade, resultado das boas precipitações ocorrentes atualmente.
Contudo, seguindo outro princípio, a elevação dos índices faz com que o nordestino
sobreviva e tenha um bom rendimento na agricultura, contribuindo de certa forma para
permaneça no seu lugar de origem.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo realizar uma breve
caracterização geográfica dos aspectos físicos e urbanos
de Pará de Minas, município localizado na Região
Centro‐Oeste de Minas Gerais e que é classificado como
Cidade Média, apresentando um importante papel no
dinamismo econômico e urbano da região supracitada,

bem como na região metropolitana de Belo Horizonte.
Esta breve caracterização é fruto de pesquisas
bibliográficas e observações de campo.
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PALAVRAS‐CHAVE: Caracterização, Pará de Minas, Região Centro‐Oeste, cidade média.
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GEOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF THE CITY OF PARÁ DE MINAS – MG: PHYSICAL AND
URBAN ASPECTS
ABSTRACT
The present article has the objetive to perform a
concise geographic characterization of the physical
and urbana aspects of Pará de Minas, a city located in
the Midwest Region of Minas Gerais and qualified as
a medium city, having an important rule in the

Comentado [F1]: Trocar por “teve”

economy and urban dynamism of the region above
mentioned, as well as in the metropolitan area of
Belo Horizonte. This brief characterization is a result
of research and in‐field observation.

KEY‐WORDS: Characterization, Pará de Minas, midwest region, medium city.
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CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS – MG:
ASPECTOS FÍSICOS E URBANOS
INTRODUÇÃO
Pará de Minas, município com população estimada em 89.418 habitantes (IBGE, 2013),
localizado 73km a oeste de Belo Horizonte, no limite da Mesorregião Metropolitana de Belo
Horizonte; tem origem nas bandeiras paulistas que, no século XVII, buscavam ouro nas minas de
Pitangui. Neste período o povoamento tem início às margens do Ribeirão Paciência, ponto de
pouso no roteiro dos bandeirantes. Dentre muitos bandeirantes que ali se fixaram, destaca‐se o
mercador português Manuel Baptista conhecido como o “Pato Fôfo”, o qual foi responsável por
desbravar a região e construir a primeira capela local cuja denominação em sua homenagem foi
“Capela de Nossa Senhora da Piedade do Patafufo” – “corruptela de Pato Fôfo” (FERREIRA, 1959).
Em 08 de abril de 1846 a capela foi elevada a Paróquia subordinada à Freguesia de
Pitangui. Posteriormente, em 08 de Junho de 1958 a freguesia foi elevada a Vila e recebe a partir
de então a denominação de “Vila do Pará”. Em 23 de dezembro de 1874 é criado o Município de
Pará, cuja sede era a Vila do Pará. Em 05 de novembro de 1877 a Vila do Pará é elevada a cidade
através da Lei 2416. Em 22 de setembro de 1921, através da Lei 806/21, a denominação “Pará de
Minas” passa a vigorar. Em 12 de dezembro de 1953, por força da Lei 1039/53, o município
adquire formação que prevalece atualmente (IBGE, 2013).
Tendo em vista a localização geográfica, a formação histórica e a influência econômica
regional desempenhada por este município, desde sua formação até os dias atuais, o presente
artigo tem objetivo realizar uma breve caracterização geográfica dos aspectos físicos e urbanos
de Pará de Minas, a fim de proporcionar ao leitor uma síntese de informações para o
direcionamento de estudos e pesquisas referentes a esta típica Cidade Média mineira.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em 3 (três) etapas: Revisão bibliográfica, Trabalho de campo e
Trabalho de gabinete.
Revisão bibliográfica: para a confecção deste artigo buscou‐se referenciais teóricos
através de publicações (dados secundários) acerca do município de Pará de Minas (artigos
científicos, artigos jornalísticos, livros, monografias, dissertações e teses, além de bases
cartográficas – cartas, mapas e imagens de satélites).
Trabalho de campo: como requisito parcial para aprovação na disciplina Metodologia da
Pesquisa Geográfica oferecida pelo Programa de Pós‐graduação em Geografia – Tratamento da
Informação Espacial (PPG‐TIE), da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas),
os autores desta pesquisa acompanhados dos professores Guilherme Taitson Bueno e Oswaldo
Bueno Amorim Filho estiveram na área urbana do município de Pará de Minas, em 14 de
dezembro de 2013 buscando conhecer, identificar e caracterizar os aspectos fisiográficos deste
município. O percurso em campo foi delimitado com o uso de receptor GPS e carta topográfica.
Mapas temáticos auxiliaram as observações em campo, bem como na coleta de informações que
foram registradas com auxilio de máquina fotográfica, gravador e caderneta de campo.
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Trabalho de Gabinete: em posse dos referenciais teóricos e das informações coletadas
em campo foi possível executar (em síntese) a caracterização dos aspectos geográficos (físicos e
urbanos) de Pará de Minas. Para tanto foi utilizado os equipamentos existentes e disponíveis no
laboratório de Meio Ambiente do PPG‐TIE para o tratamento das informações pesquisadas e
coletadas em campo (computadores, impressoras, software ARCGIS 10).
1 – Identificação da área de estudo: município de Pará de Minas – MG
O município de Pará de Minas está localizado no limite oeste da Mesorregião
Metropolitana de Belo Horizonte e é um importante interposto de contato entre a Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e o Centro‐Oeste mineiro formado por 61 municípios,
incluindo o mesmo, cravado entre a região Central, Sul e Alto‐Paranaíba (Figura 1).

Comentado [F8]: Observar as normas do CONNEPI para inserção
de figuras.

1.1 ‐ Características fisiográficas da área de estudo e do seu entorno
Estudos realizados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) em parceria
com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2007, demanda identificada como
“Programa Geologia do Brasil/Contrato CPRM‐ UFMG Nº. 059/PR/05”, resultaram em
publicações e mapas referente a “Geologia da Folha Pará de Minas SE.23‐Z‐C‐IV”.
Como fonte de dados geográficos, principalmente no que diz respeito à Geografia Física,
utilizou‐se a folha de Pará de Minas em escala 1:100.000, com dimensões de 30’ x 30’, inserida
nas coordenadas geográficas: latitude 19°30’– 20°00’S e longitude 44°30’– 45°00’O, ocupando
uma área de aproximadamente 2.900 Km2. Esta folha refere‐se à região central de Minas Gerais,
abrangendo a capital do estado e os municípios de Pará de Minas, Pitangui, Onça do Pitangui,
Conceição do Pará, São Gonçalo do Pará, Nova Serrana, Igaratinga, Maravilhas, Pequi e São José
da Varginha.

Figura 1 – Localizaçãodo município de Pará de Minas.
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Figura 2 – Vista parcial da cidade de Pará de
Minas – Visada: SW. Foto: Cassiano Ricardo

Figura 3 – Vista parcial região norte do
município de Pará de Minas – Visada: Norte
Foto: Cassiano Ricardo

A área de abrangência da folha Pará de Minas SE.23‐Z‐C‐IV apresenta 7 (sete) grandes
unidades de relevo: 1. Platô de Pitangui, 2. Colinas suaves e topos aplainados, 3. Terrenos
escarpados com cristas alinhadas e pontões gnáissicos, 4. Colinas escarpadas de topos planos, 5.
Formas tabulares, 6. Faixa Montanhosa da Serra do Andaime e 7. Cristas retilíneas (Figura 4).
Trata‐se de uma área situada entre o sistema montanhoso do Quadrilátero Ferrífero e o Planalto
do São Francisco (ROMANO, 2007).

Figura 4 – Distribuição aproximada das grandes unidades de relevo na Folha Pará
de Minas SE.23‐Z‐C‐IV. Fonte: Romano (2007)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
1– Aspectos físicos da área de estudo.
1.1 ‐ Geologia
O Município de Pará de Minas localiza‐se na Bacia do São Francisco, no embasamento
cristalino do Complexo Belo Horizonte (Gnáise e Granito), cujas rochas tem aproximadamente
dois bilhões de anos. Verifica‐se que Pará de Minas situa‐se em uma região da bacia hidrográfica
onde há o predomínio do embasamento cristalino, embora o que caracteriza a bacia são as
rochas do Grupo Bambuí (siltitos, argilitos, filitos; genericamente chamadas de pelitos e que dão
origem a solos argilosos e de modo geral pobres). Pará de Minas está a aproximadamente 80km
a noroeste do Quadritátero Ferrífero localizado ao sul de Belo Horizonte; e faz limite com o
Complexo Divinópolis, no qual há um prolongamento da litologia predominante na região de
estudo. Na direção oeste, sentido Bom Despacho, e principalmente norte, sentido Sete Lagoas e
Pitangui, há predominância das rochas do Grupo Bambui, onde, devido sua formação rochosa, o
solo é pobre. As regiões em que há a predominância de gnaise‐granito, como no caso do sítio de
Pará de Minas, geralmente os solos também não são muito fertéis, embora mais fertéis que os
solos de origem das rochas do Grupo Bambui. Há em todo embasamento cristalino predominante
na região a existência de intrusão de rochas básicas e metabásicas que originaram solos
vermelhos escuros (BUENO, 2013).
Conforme estudos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) realizado em
2008, os Domínios Geológicos predominantes em Pará de Minas são os complexos granitóides
deformados (D20), compostos por Monzo‐granodiorito não dobrados; e Complexos Granito‐
gnaisse‐migmatitos e granulitos (D23), formados por Migmatito ortoderivado com deformação
tectônica intensamente dobrada (Figura 5). O Núcleo Urbano principal é banhado pelo Ribeirão
Paciência, e na geologia do sítio predomina, do sul ao norte, os Monzo‐granodiorito; os quais são
interrompidos pelo Domínio Geológico composto por rochas vulcano‐sedimentares tipo
Greenstone Belt (Figura 5). O Ribeirão Paciência, subafluente do Rio Pará, nasce ao sul do limite
municipal de Pará de Minas e percorre a jusante no núcleo urbano principal por entre duas
falhas: uma falha ou zona de cisalhamento transcorrente sinistral e outra falha ou zona de
cisalhamento transcorrente dextral (Figura 5).

Comentado [F13]: Buscar aproximar a figura do texto que a cita.
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1.2 ‐ Geomorfologia
O Relevo é característico do clima tropical úmido, apresentando o regime de 1.500 mm de
chuva por ano e temperaturas elevadas. Estas condições climáticas sobre rochas graniticas‐
gnaiticas propicia a formação de relevos de colina. O granito possui fraturas em toda extensão,
contudo estas fraturas são distribuídas de maneira desigual, formando núcleos mais fraturados,
onde o intemperismo será mais forte, ocasionando a instalação da rede de drenagem. Os núcleos
mais resistentes ao intemperismo (núcleo menos fraturado) são as colinas. A drenagem
apresenta‐se em padrão dendrítico envolvendo as colinas formadas por núcleos de granito mais
coerentes e resistentes. Deve‐se considerar a erosão diferencial como fator prepoderante na
morfogênese. Em direção ao Grupo Bambui as formas são mais chapadas e o relevo menos
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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dissecados que o da região em estudo. Do ponto de observação localizado no Cristo1, a leste é
possível observar o alinhamento do divisor principal das Bacias do Paraopeba e do Pará. Os Rios
Paraopeba e Pará correm mais ou menos de forma paralela até desaguarem no Rio São Francisco,
que pode ser considerado o nível de base de todos esses rios, cujo ponto altimétrico coordena o
encaixamento da rede drenagem observada. Tudo que ocorre neste nível de base trará reflexo
para a região em estudo (BUENO, 2013).
Os estudos do CPRM (2008) demonstram o predomínio a sudoeste de colinas dissecadas e
morros baixos com amplitude dos topos variando entre 30 e 80 metros e declividade entre 5° e
20° (Figura 6). A oeste predomina morros e serras baixas com amplitude do topo que variam
entre 80 e 200 metros e declividade de 15° a 35° (Figura 6). O ponto turístico onde localiza‐se o
Cristo encontra‐se sobre uma faixa de relevo serrano (serras desgasgadas) no qual a amplitude
dos topos variam entre 300 a 1000 metros com declividades entre 25° e 45°. Esta pequena faixa
concentra‐se entre colinas amplas e suaves com amplitudes do topo variando entre 20 e 50
metros com declividades não superior a 10° (Figura 6). Neste complexo de colinas amplas e
suaves localiza‐se o sítio do núcleo urbano principal do município, e ao norte, após o complexo
serras de alta declividade, localiza‐se o Aeroclube de Pará de Minas.

Figura 5 – Litologia e Estrutura Geológica de Pará
de Minas.
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Figura 6 – Geomorfologia de Pará de Minas.
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1.3 ‐ Fitogeografia
Conforme Romano (2007), a região de Pará de Minas bem como seu entorno apresenta
uma baixa diversidade fitogeográfica. A vegetação predominante é do tipo cerrado de porte
médio, ocorrendo manchas de florestas perenifólias a subcaducifólias no domínio das rochas do
Supergrupo Rio das Velhas e nos terrenos granito‐gnáissicos mais úmidos. Contam‐se ainda
muitos trechos de matas ciliares, alguns em franco processo de regeneração e raros campos de
altitude nos altos quartzíticos. Matas residuais de tendência homogênea de anacardiáceas
(candeia, aroeira) são encontradas em pontos isolados, como, por exemplo, na Serra do
Andaime.

1

Ponto turístico de Pará de Minas cuja localização permite ao visitante visão panorâmica do município.
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Para Secco (2009) a vegetação predominante é do tipo cerrado de porte médio e floresta
perenifólia a subcaducifólias, podendo ser encontradas matas ciliares nas nascentes e em cursos
de rios. A outra parte da vegetação está representada por pastagens e por vegetação secundária,
ou seja, remanescente, em fases diversas de crescimento.
1.4 ‐ Hidrografia
Tendo por base a Folha Pará de Minas SE.23‐Z‐C‐IV, destaca‐se que toda a área de
abrangência da folha está situada na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, sub‐bacias dos Rios
Pará e Paraopeba, ambas afluentes de sua margem direita. Os cursos d’água tributários mais
importantes do Rio Pará são: o Rio São João, o Ribeirão Paciência que banha a cidade de Pará de
Minas e o Rio do Peixe ao norte de Pitangui. Os afluentes do Rio Paraopeba na região são todos
de pequeno caudal. O principal divisor de águas das duas bacias é o Platô de Pitangui (ROMANO,
2007).
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1.5 ‐ Clima
O clima é do tipo Cwa, segundo a classificação Köppen, ou seja, tropical de altitude,
mesotérmico de verão chuvoso e quente, com temperatura média anual variando de 16,5°C no
mês de julho a 23°C no mês de dezembro. A evaporação não oscila muito ao longo do ano, sendo
abril o mês de mais baixo valor (60 mm) e agosto o mês de maior evaporação (110 mm). A
umidade relativa do ar também varia pouco durante o ano, com média anual em torno de 70%
(SECCO, 2009).
2 – Pará de Minas: Aspectos Urbanos
O município de Pará de Minas está localizado no limite oeste da Mesorregião
Metropolitana de Belo Horizonte e é um importante interposto de contato entre a Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e o Centro‐Oeste mineiro. É um município cujas
funções urbanas e características populacionais e viárias a enquadram como cidade média
propriamente dita (CONTI, 2009). Segundo Amorim e outros (1982) citado por Amorim, Rigotti e
Campos (2007), cidades médias são cidades com população que varia entre 20.000 e 100.000
habitantes e que mantém importantes relações externas com centros maiores e também
relações intensas, constantes e diretas com cidades menores e com o espaço microrregional a
elas ligada. As cidades médias sempre se localizam geograficamente nos eixos e entroncamentos
principais das vias de comunicação, o que facilita as relações entre os grandes centros, centros
emergentes e as cidades pequenas. Ainda segundo Amorim e outros (1982), o que constitui a
própria essência da cidade média é a relação estabelecida entre o espaço rural e as pequenas
cidades microrregionais de uma parte, e os grandes centros urbanos de outra. A localização e
situação do Município de Pará de Minas apresentam tais características, pois, a exemplo, a
mesma mantém relações intensas tanto com Divinópolis, tida como cidade média de nível
superior, quanto com cidades médias propriamente ditas como Itaúna e centros emergentes
como Bom Despacho e Nova Serrana. As cidades pequenas, conforme classificação de Amorim e
outros (1982) citado por Amorim, Rigotti e Campos (2007), também tem fortes vínculos e
relações com Pará de Minas.
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Estas cidades pequenas, dentro de um contexto de rede urbana regional, tem Pará de
Minas como cidade polo na qual há um movimento pendular de trabalhadores, bem como de
pessoas em busca de tratamento médico, educação e comércio. Mesmo localizada a apenas
73km de Belo Horizonte, que é uma metrópole macrorregional, Pará de Minas não sofre o efeito
inibidor comum às cidades mais próximas da capital. Este fato permite a Pará de Minas obter
uma determinada autonomia e assim desenvolver determinados equipamento urbanos
complementares à Belo Horizonte (Figuras 7 e 8), os quais pela distância não justifique o
deslocamento até á capital. Neste contexto urbano, Nova Serrana, é um fenômeno em termos de
hierarquia urbana, tendo como principal força motriz de sua economia a atividade industrial e
que recebe de Pará de Minas mão de obra, alimento, educação e saúde. Na economia, em
contexto regional, historicamente o município de Pará de Minas voltava‐se para o atendimento
das cidades históricas de Minas Gerais, e serviu durante muito tempo como entreposto de
mercadorias e produtos de outros municípios que chegavam pela ferrovia. No decorrer dos anos
Pará de Minas volta seu foco de atendimento à Belo Horizonte e desenvolve importante
atividade de suinocultura, avicultura e por último constitui a indústria de laticínio, cuja atividade
a princípio restringia ao recolhimento e distribuição do leite na região, até a industrialização com
a implantação da Itambé. Há também o desenvolvimento de atividades ligadas à metalurgia e
siderurgia, atividades que inserem Pará de Minas e Itaúna em uma rede de siderúrgicas que tem
Divinópolis e Sete Lagoas como polos mais importantes. De modo geral, a princípio, a economia
de Pará de Minas restringia‐se a agroindústria; atualmente a siderurgia e metalurgia
concomitantemente com a indústria alimentícia e o comércio de atacado, bem como uma gama
de prestação de serviços (AMORIM FILHO, 2013)

Figura 7 ‐ Rua Benedito Valadares (via
principal) e os principais equipamentos
urbanos (comércio, bancos e prestação de
serviços).
Foto:
Cassiano
Ricardo
(14/12/2013).

Figura 8 ‐ Rua do cruzeiro, próximo ao
cruzamento com Rua Benedito Valadares,
concentra‐se equipamentos de serviços
saúde.
Foto:
Cassiano
Ricardo
(14/12/2013).

Em Pará de Minas há a convergência de importantes vias de acesso às demais regiões do
Estado e a outras unidades da federação, conforme cita Romano (2007):
Os acessos são variados e de boa qualidade, contando com diversas estradas
pavimentadas e de grande circulação humana e de carga, pois a região está situada na rota
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que faz o acesso de Belo Horizonte com a região oeste de Minas Gerais e do Brasil central.
O principal eixo rodoviário é a BR 262 que vai de Vitória/ES até Corumbá/MS e atravessa
toda a porção centro sul em direção leste‐oeste. (ROMANO, 2007, p. 01)

Ainda segundo Romano (2007), Pará de Minas é um polo rodoviário de importância
secundária com boas ligações com outros eixos rodoviários da região sudeste, reflexo da
concentração da maior parte de serviços em sua área de influência. Amorim Filho (2013) enfatiza
em sua explanação sobre a importância de se analisar a disposição das principais vias, como BR
262, BR 381 e MG050, as quais são interceptadas perpendicularmente, em disposição
semicircular, por outras vias tais como BR 354, BR 494 e MG 164, formando uma espécie de teia
na qual as redes urbanas se desenvolvem, principalmente nos entroncamentos, tal como
acontece com Pará de Minas. Tal forma e estrutura influenciam diretamente no desenvolvimento
urbano dos municípios, conforme a localização destes nesta organização viária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comentado [F30]: Quebrar em quatro parágrafos.

As observações, juntamente com o levantamento bibliográfico e conseguinte análise
permitiu considerações e síntese sobre as características físico‐geográficas e urbanas do
município de Pará de Minas. Estas considerações e sínteses são fundamentais para futuros
estudiosos que objetivarem aprofundar o conhecimento científico sobre Pará de Minas e Região.
Tal qual diversos municípios mineiros, a história de formação de Pará de Minas está ligada às
bandeiras paulistas, do século XVII, que buscam como ponto de repouso áreas próximas a cursos
d’água. Assim a história de Pará de Minas está intimamente relacionada com o Ribeirão
Paciência. O estudo demonstra que Pará de Minas possui privilegiada localização geográfica
aliada a condições geológicas, geomorfológicas e climáticas, bem como a distribuição da rede de
drenagem, que favoreceram a ocupação que a princípio servia somente com ponto de repouso
na rota dos bandeirantes, mas que no decorrer de três séculos o município se tornou um
importante interposto de contato entre a Região Metropolitana de Belo Horizonte e o Centro
Oeste mineiro. As características geomorfológicas e geológicas não propiciaram a formação de
solos férteis, e há o predomínio de relevos de colina. O sítio da cidade constuiu‐se sob colinas
amplas e suave, próximo à planície do Ribeirão Paciência, entre as áreas de maiores altitudes ao
norte e ao sul do município. A disposição da rede viária de Pará de Minas, aliado a convergência
de importantes vias de acesso ao Triângulo Mineiro, mesorregião Central Mineira, Região
Metropolitana de Belo Horizonte, à Capital Capixaba, bem como região Centro‐Oeste do Brasil e
São Paulo, contribuíram para que a mesma se tornasse cidade média propriamente dita,
conforme classificação de Amorim (1982). A disposição das vias é um importante fator para a
facilitação da relação entre meio rural e centros urbanos, comunicação, transporte e movimentos
pendulares. Pará de Minas desenvolveu atividades econômicas importantes que a tornaram
autônoma em diversos setores de prestação de serviço ao mesmo tempo em que desenvolveu
atividades complementares à Capital Mineira, destaque para a avicultura e laticínios.
Recentemente tornou‐se polo da metalurgia e siderurgia, juntamente com Itaúna, Divinópolis e
Sete Lagoas. É importante salientar o papel que Pará de Minas exerce em relação ao
desenvolvimento de Nova Serrana, centro emergente cujo desenvolvimento e crescimento
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urbano apresenta‐se em franca expansão sob a égide da atividade industrial. Pará de Minas
fornece a este município mão de obra, alimento, educação e saúde.

Comentado [F40]: As referências devem ser numeradas.
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