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RESUMO 
  
  

O sistema produtivo no Brasil vem se consolidando cada dia mais no circuito mundial de 
produção de alimentos e grãos. As medidas promovidas pelos gestores brasileiros, durante a 
segunda metade do século XX, foram dando facilidades para a expansão da fronteira agrícola, 
criando territórios próprios para o desenvolvimento dessa atividade econômica.  Assim, a 
região que compreende o bioma Cerrado recebeu grande parte das políticas públicas 
elaboradas como meio de viabilizar o incremento do circuito agrícola por todo o território 
brasileiro. Ademais, essa expansão vem sendo acompanhada de fortes processos de 
transformações espaciais em boa parte do Brasil, a qual provoca mudança muito acentuada 
nos ambientes naturais e sociais dos lugares envolvidos diretamente com a atividade 
econômica. Na região Nordeste, por exemplo, o estado do Piauí passou a integrar esta lógica 
de organização do mercado mundial, no final do século passado, pois tal condição tem 
contribuído para as novas organizações socioambientais, que têm promovido conflitos nos 
ecossistemas locais. Desse modo, este trabalho tem como objetivo geral analisar as dinâmicas 
ambientais derivadas da expansão da fronteira agrícola que levaram à transformação da 
paisagem nos municípios do cerrado piauiense que desencadearam impactos socioambientais. 
Dessa forma, a metodologia utilizada neste estudo está dividida em três etapas: a primeira 
etapa é a de gabinete a qual envolve os levantamentos bibliográficos, cartográficos e imagens. 
A segunda etapa corresponde ao campo para coletar os dados primários e registros 
fotográficos, e a terceira e última etapa corresponde à síntese que constitui o momento de 
análises dos resultados, dos mapas que comprovam a hipótese. Destacamos também que o 
modelo teórico-metodológico utilizado na pesquisa é o GTP, ou seja, Geossistema, Território, 
Paisagem, proposto por Bertrand (1971), o qual proporciona um entendimento do objeto a 
partir de uma visão sistêmica e integradora de todos os elementos físicos e antrópicos que 
compõem o espaço geográfico, outrossim, pode-se envolver de maneira mais próxima a 
relação da sociedade com a natureza. Assim, a análise concluiu que a apropriação do espaço 
piauiense pela agricultura moderna vem contribuindo para diversificar e organizar vários 
territórios de produção seja de grãos ou em pequenos assentamentos, os quais têm 
proporcionado o surgimento de vários ambientes sociais bem distintos uns dos outros não só 
no campo como na cidade. Assim, a expansão do comércio; a divisão da zona urbana em 
áreas ricas e pobres; a falta de saneamento básico; a má acomodação do lixo urbano; 
lançamento de esgotos em mananciais hídricos; a exploração de minerais, dentre outros 
aspectos, constituem os principais conflitos identificados na área pesquisada que promovem, 
a cada momento, dinâmicas nos ambientes locais. 
 
 
Palavras-chave: Dinâmicas Ambientais, Redes, Cerrado piauiense. 
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ABSTRACT 
 

 
The production system in Brazil has been increasingly consolidated in the global circuit of 
food and grain production. The measures promoted by the Brazilian managers during the 
second half of the 20th century facilitated the expansion of the agricultural frontier, creating 
proper territories for the development of this economic activity. Thus, the region comprising 
the Savanna bioma received a big part of the public policies developed as a way of enabling 
the increase of the agricultural circuit throughout the Brazilian territory. Moreover, this 
expansion has been accompanied by strong processes of spatial transformations in a 
considerable part of Brazil, which causes a very accentuated change in the natural and social 
environments of the places directly involved with this economic activity. In the Northeast, for 
example, the state of Piauí was included in this organizational logic of the world market at the 
end of the last century, as this condition has contributed to the new socioenvironmental 
organizations that have promoted conflict in local ecosystems. Thus, this paper aims at 
analyzing the environmental dynamics derived from the agricultural expansion that led to the 
transformation of the landscape in the municipalities of Piauí cerrado, which triggered 
environmental impacts. Thus, the methodology used in this study is divided into three stages: 
the first stage is the cabinet one, which involves the bibliographic and cartographic surveys 
and images. The second stage corresponds to the field to collect the primary data and the 
photographic records, and the third and last stage corresponds to the synthesis which is the 
moment of analysis of the results, of the maps that confirm the hypothesis. We also 
emphasize that the theoretical-methodological model used in the research is the GTP, ie 
Geosystem, Territory, Landscape, proposed by Bertrand (1971), which provides an 
understanding of the object from a systemic and inclusive view of all physical and 
anthropogenic elements that constitute the geographic space, moreover, one can more closely 
get involved with the relationship between society and nature. Thus, the analysis has 
concluded that the appropriation of the Piauiense space by the modern agriculture has 
contributed to diversify and organize several territories of production of grain or small 
settlements, which have provided the emergence of various social environments very different 
from each other not only in countryside but also in the city. Thus, the expansion of trade, the 
splitting of the urban zone into rich and poor areas, the lack of sanitation, the poor 
accommodation of the urban waste, the releasing of sewage into water sources, the 
exploitation of minerals, among other aspects, are the main conflicts identified in the surveyed 
area, which promote, at every moment, dynamics in the local settings. 

 

Key words: Environmental Dynamics, Networks, Savanna piauiense. 
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                                                        RRESUMEN 

  
El sistema de producción en Brasil se consolida cada vez más en el circuito mundial de la 
producción de alimentos y granos. Las medidas promovidas por los gerentes brasileños, 
durante la segunda mitad del siglo XX, estaban dando facilidades para la expansión de la 
frontera agrícola, la creación de territorios propios para el desarrollo de esta actividad 
económica. Así, la región que comprende el Savannas recebió muchas de las políticas 
públicas desarrolladas como una forma de permitir el aumento del circuito agrícola en todo el 
territorio brasileño. Por otra parte, esta expansión ha ido acompañada de fuertes procesos de 
transformaciones espaciales en gran parte del Brasil, lo que hace muy cambio en los entornos 
naturales y sociales de los lugares directamente involucrados con la actividad económica. En 
la región Nordeste, por ejemplo, el estado del Piauí se incluyó en esta lógica de organización 
del mercado mundial, en lo finales del siglo pasado, ya que esta condición ha contribuido para 
las nuevas organizaciones ambientales que han promovido el conflicto en los ecosistemas 
locales. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo analizar las dinámicas ambientales 
derivados de la expansión de la frontera agrícola que condujo a la transformación del paisaje 
en los municipios de Savannas en Piauí que provocó el impacto ambiental. Sin embargo, la 
metodología utilizada en este estudio se divide en tres etapas: la primera etapa es el gabinete 
que consiste en la bibliografía, cartografía y imágenes. La segunda etapa corresponde al 
campo para recoger los datos primarios y registros fotográficos, y la tercera y última etapa 
corresponde a la síntesis que constituye el momento de análisis de los resultados, de los 
mapas que comproban la hipótesis. Destacamos también que el modelo teórico-metodológico 
utilizado en la investigación es el GTP, Geosistema, Territorio, Paisaje, propuesto por 
Bertrand (1971), que proporciona una comprensión del objeto en una visión sistemático y 
global de todos los elementos físicos y antrópicos que conforman el espacio geográfico, 
además, pueden participar más acerca la relación entre la sociedad y la naturaleza. Así, el 
análisis concluye que la apropiación del espacio piauiense por la agricultura moderna ha 
contribuido a diversificar y organizar diversos territorios de la producción de granos o 
pequeños asentamientos, que han facilitado la aparición de diversos ambientes sociales muy 
diferentes entre sí no sólo en campo y la ciudad. Por lo tanto, la expansión del comercio; la 
división en zonas urbanas ricas y pobres; la falta de saneamiento; el alojamiento de basura 
urbano; descarga de aguas residuales en las fuentes de agua; la explotación de minerales, entre 
otros aspectos, son los principales conflictos identificados en el área de investigación que 
promoven, en cada momento, la dinámica en los entornos locales. 
 
 
Palabras clave: Dinámica del Medio Ambiente, Redes, Savannas piauiense.  
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APRESENTAÇÃO 

 

As últimas décadas do século XX foram marcantes para a região que 

compreende o sudoeste do Estado do Piauí. Esta área fica localizada no ambiente 

natural que compreende o bioma Cerrado, que durante a segunda metade do século 

passado, foi ocupada de forma intensiva, por se tornar área que teve muitos 

investimentos públicos, os quais contribuíram de maneira decisiva para a expansão da 

fronteira agrícola por todo o Cerrado brasileiro e, consequentemente, no Piauí. 

Dessa forma, a Tese aqui apresentada está estruturada da seguinte maneira: 

no capítulo I, fez-se um enfoque da temática trabalhada denominada de Introdução, 

sendo que nesse item foram abordados a justificativa; a fundamentação do problema; o 

objetivo geral e os específicos; a hipótese e o recorte espacial da pesquisa. 

No capítulo II, foi discutido o método como mediador para uma conduta 

metodológica mais eficiente a ser utilizado na investigação, bem como foi avaliado o 

espaço geográfico na perspectiva do modelo do GTP, além de apresentar os 

procedimentos de pesquisa e da análise dos dados.  

No capítulo III, foram trabalhadas as categorias de análise da geografia, 

sendo que para esta pesquisa os conceitos mais presentes no discurso foi o da paisagem 

e do território. Assim, o conceito de paisagem é destacado como contribuição para a 

constituição do meio geográfico. Desse modo, destacou-se também a paisagem X 

território na perspectiva da construção do espaço geográfico; o papel dos novos 

territórios e a formação de novas territorialidades. Buscou-se também analisar as escalas 

de produção e a configuração espacial da agricultura moderna no Nordeste; para isso, 

discorreu-se sobre o surgimento dos espaços luminosos e opacos e indagou-se sobre a 

paisagem como reflexo das novas territorialidades.      

No capítulo IV, destacaram-se as características físicas do cerrado 

piauiense; para isso, fez-se uma apreciação dos sistemas e processos que levam à 

formação das bases físicas da produção do espaço. Assim, esse capítulo ficou dividido a 

partir das análises das bases geológicas e feições geomorfológicas; do clima e dos solos 
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e vegetação local.  

No capítulo V, foi abordado o processo de degradação x conservação x 

expropriação da dinâmica ambiental no cerrado piauiense, tendo como suporte teórico 

para o capítulo a discussão que traz a paisagem como formação antrópica X natureza; a 

funcionalidade da paisagem; a paisagem e o território no contexto geoambiental no 

cerrado piauiense. Apresentam-se também os geossistemas locais e as formas de uso 

nesse item, identificou-se e analisou-se a partir da composição macro da formação do 

geossistema dos planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Depois desse momento, foi 

dividido em unidades de paisagens menores denominadas de geofácies tendo como 

principais: as superfícies alagadas; terraços; estuarino e topo das chapadas. A partir 

desses compartimentos, houve condições para demarcar as unidades paisagísticas ainda 

menores na escala espacial denominadas de geótopos, as quais foram identificadas 

como as superfícies de erosão; os terraços fluviais; as planícies inferiores e superiores e 

as vertentes das chapadas.   

Para capítulo VI, considerou-se uma análise sobre o processo de fluidez das 

redes no circuito de grãos no Piauí. Para isso, avaliou-se o papel da nova geografia e a 

formação das redes, a consolidação dos territórios e a ampliação das redes geográficas, 

as políticas públicas e o planejamento territorial no Brasil, o processo de internalização 

do Brasil e as políticas públicas intervencionistas no cerrado brasileiro, a expansão da 

fronteira agrícola e o planejamento territorial no cerrado piauiense. Num próximo 

momento, discutiu-se o papel das redes e a formação dos aglomerados de exclusão e, 

por último, destacou-se a importância das redes geográficas e o sistema produtivo no 

Piauí.  

No capítulo VII, foi feita uma análise, à luz da Teoria Geossistêmica da 

forma de estruturação e funcionamento do Cerrado Piauiense. Dessa forma, 

apresentaram-se as maneiras de uso e ocupação das unidades de paisagens no cerrado 

piauiense, e numa perspectiva mais específica, avaliaram-se os processos de 

intervenções no Geofácies e Geótopos locais. A partir desse ponto, foi possível avaliar 

as configurações territoriais e paisagísticas dessa área, bem como apresentar os conflitos 

ambientais existentes na região pesquisada. 

Nas considerações finais, foram sintetizadas as principais conclusões 
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realizadas aos longo da pesquisa, o que nos levou a concluir que as organizações 

espaciais de natureza natural e secundárias nos municípios pesquisados estão se 

revelando a cada momento como mais heterogêneas e dualistas, o que enfatiza a força 

que o capital pode provocar em uma determinada região.  
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1.1 Justificativa 

 

O processo de desenvolvimento da agricultura no Nordeste brasileiro, desde 

o período da colonização até os dias hodiernos, sempre foi motivo para grandes 

discussões no meio acadêmico, por apresentar uma gama diversa de organização e 

produção, a qual vai do modo mais tradicional, até a utilização de meios modernos para 

a produção. Nesse sentido, é fundamental destacar que esta região, desde a sua 

ocupação pelos povos europeus no século XVI, sempre teve, como característica 

marcante, o atendimento as necessidades de um pequeno número de habitantes que 

tinham elevado poder econômico. 

Desse modo, a colonização inicial firmou sua economia à base da produção 

agrícola com a finalidade de abastecer a demanda do mercado externo e provocou a 

criação dos primeiros projetos agrícolas em grande escala da região, que ao longo dos 

séculos foram se multiplicando e marcando profundamente a agricultura na região 

(ANDRADE, 2005). 

É salutar destacar que os projetos de cana-de-açúcar localizados, em 

especial, nas proximidades do litoral constituíram por muitos anos a base da 

monocultura produzida, que ao longo dos anos vem se somando a uma diversidade de 

produtos cultivados em grande escala, os quais têm no mercado externo seu principal 

destino. 

Para Araújo e Araújo (2007), é sob a égide da organização econômica e da 

demanda social pelo mundo que o governo brasileiro passa a elaborar planos de ações 

que viabilizem o sistema agropecuário de todas as regiões brasileiras e, em especial, a 

do Nordeste, de modo que a mesma passa a ter um poder de competição mais 

equilibrado com o restante do país. 

Tal aspecto é evidenciado, sobretudo na segunda metade do século XX, 

quando o país começa a receber uma forte pressão do mercado externo para se adequar 

às normas do capitalismo agrário vigente, principalmente perante os países considerados 

desenvolvidos, os quais passavam a ter uma grande interferência no processo de 

expansão e dinamização do sistema econômico.   
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Nesse contexto, é salutar destacar que a ampliação do sistema de 

agroindústria em países subdesenvolvidos, pós-Segunda Guerra Mundial, atendeu aos 

modelos adotados ainda na Revolução Agrícola, entre os séculos XVII e XVIII a qual 

promoveu alterações irreversíveis na agricultura e, em especial, no ambiente natural 

onde se localizam os projetos monocultores. 

 Assim, o desenvolvimento de novas técnicas e a diversificação das culturas 

em ecossistemas pouco alterados contribuíram para que estas áreas passassem a integrar 

um processo mais dinâmico da produção socioambiental em várias localidades 

nordestinas, sobretudo naquelas que fazem parte do circuito moderno de produção 

agrícola em fase de expansão no Centro-Oeste do Brasil. 

Por conseguinte, o governo brasileiro passa a adotar diversas medidas 

econômicas com a implantação de políticas públicas, as quais têm como finalidade 

expandir e modernizar o sistema industrial e agrário do país, proporcionando a 

integração de novas áreas e dando origem a uma reconfiguração das paisagens em 

regiões bem específicas, levando à expansão e à especialização das atividades 

econômicas por todo o território brasileiro. 

Dessa forma, esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar as 

dinâmicas ambientais derivadas da expansão da fronteira agrícola que levaram à 

transformação da paisagem nos municípios do cerrado piauiense que desencadearam 

impactos socioambientais.  

Ademais, tomou-se como referência o destaque que a fronteira agrícola vem 

proporcionando no Piauí, novas organizações paisagísticas, territoriais e ambientais no 

bioma Cerrado, decorrentes da implantação dos vários empreendimentos produtores de 

grãos, principalmente a sojicultura, tendo os municípios de Baixa Grande do Ribeiro, 

Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves e Uruçuí a base empírica de realização da pesquisa. 

Destaca-se que diversas modificações no âmbito natural e social são 

resultados da intensa utilização dos espaços para fins econômicos, principalmente no 

bioma Cerrado, nas áreas que têm, na produção de grãos, o principal meio de 

reprodução do capital. Desse modo, essa atividade proporciona novas relações de uso e 

ocupação dos territórios, as quais estão sendo constantemente utilizadas como fonte de 
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pesquisas científicas. 

Vale destacar que a participação do Nordeste, nos últimos anos, com a 

consolidação dos complexos agroindustriais, faz a produção agrícola tradicional vir 

dando lugar substancialmente para a produção moderna, a qual tem exigido dos 

governos estaduais uma implantação, cada vez maior, de meios operacionais e 

institucionais que assegurem a viabilidade da produção em áreas nordestinas. 

Ademais, esse aspecto, de acordo com Araújo (2000), foi o que contribuiu 

para promover a ampliação das monoculturas no Nordeste. A forte participação do 

Governo Federal, no processo de concessão fiscal em todos os Estados da região, foi o 

que levou à criação de novos latifúndios e promoveu a ampliação e a diversificação da 

produção agrícola regional. 

Nessa perspectiva, o cerrado no Nordeste passa a ser a área que se pode 

considerar como umas das últimas fronteiras agrícolas no país, por possuir algumas 

características próprias que lhe dão condições para essa nova dinâmica espacial, tais 

como: clima com duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca; o forte 

potencial para o desenvolvimento econômico nessa região; a inexistência de uma 

cultura voltada para a exportação; mão de obra ociosa; baixa densidade demográfica; 

glebas com preços inferiores aos das áreas de cerrados da região Centro-Oeste e Sul do 

Brasil. 

 

1.2 Fundamentação do Problema 

 

O desenvolvimento dos ciclos econômicos em pontos isolados do país 

apresentou, nos séculos passados, uma divisão das áreas agrícolas brasileiras que tinham 

características monocultoras e exportadoras, papel este que configurou a agricultura do 

país desde meados do século XVI, primeiramente com o cultivo da cana-de-açúcar, e 

nos dias atuais apresentando uma grande diversificação baseada nas exigências do 

mercado externo. 

Segundo Prado Júnior (2006), a organização da produção agrícola no Brasil 
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esteve sempre fortemente alicerçada nos ambientes naturais, como solo, clima, os quais 

favorecem o desenvolvimento da agricultura monocultora em diversas áreas do país. A 

grande influência das aspirações capitalistas no incremento da atividade agrícola 

norteou profundas transformações de ordem social, econômica, cultural, territorial, 

paisagística e, sobretudo, nos ambientes naturais. 

Nessa perspectiva, diversas áreas do território brasileiro tornaram-se 

consideravelmente atraentes, como é o caso das regiões que compreendem o bioma 

Cerrado, que, segundo Alves (2005), apresentavam condições naturais que 

impulsionaram sua ocupação de maneira rápida na segunda metade do século XX, tais 

como: terrenos planos, sobretudo, nos topos das chapadas; condições edáficas propícias, 

com características bastante específicas, as quais fizeram deste bioma umas das porções 

espaciais que nos últimos anos passaram por uma nova organização territorial, que 

levaram consequentemente a diversas modificações nas paisagens, contribuindo para a 

formação de uma nova organização territorial. 

O desempenho crescente do setor agrícola, embasado na produção de grãos 

voltados ao mercado externo, serviu para determinar a nova lógica de organização dos 

territórios rurais no Brasil, dentre eles aqueles localizados no cerrado do Nordeste. 

Nesse sentido, Mendes (2003) salienta que todas as configurações naturais apresentadas 

no Nordeste serviram como suporte para a instalação de diversos projetos agrícolas 

oriundos do Centro-Sul do país, com a finalidade de inserir a região no competitivo 

mercado econômico. 

Ainda de acordo com o autor, somente na década de 1970 do século passado 

as terras piauienses passam a fazer parte da implantação de empreendimentos 

agropecuários, cujas atividades estavam ligadas à pecuária e ao reflorestamento de caju, 

incentivados pelas diversas políticas públicas desenvolvidas no país. Ademais, 

considera-se que essas mudanças ocorridas nas atividades econômicas na região foram 

fundamentais para desencadear uma série de impactos ambientais, decorrentes do 

processo de dinamização do setor agrícola, dentre eles: desmatamento em grandes 

escalas; uso intensivo de defensivos agrícolas que podem levar à contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas; destruição de veredas dentre outros impactos. 

No entanto, vale ressaltar que esta situação apresentada, sobre a expansão da 
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agricultura moderna no estado do Piauí, compreende áreas que estão totalmente 

inseridas no bioma Cerrado, totalizando em todo estado 29 (vinte e nove) municípios1. 

Dessa forma, esse cenário despertou os seguintes questionamentos: 

1) Em que medida a implantação da agricultura moderna tem provocado 

uma dinâmica paisagística e ambiental nos municípios do cerrado piauiense? 

2) Como a expansão acelerada de novas formas de uso e a ocupação do 

espaço rural e urbano no cerrado piauiense desencadearam formas de apropriação/uso 

do território incompatíveis com a conservação dos espaços socioambientais? 

3) De que forma as transformações nos ambientes locais têm levado ao 

surgimento de novos territórios sociais? 

 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

1.3.1 Geral 

Analisar as dinâmicas ambientais derivadas da expansão da fronteira 

agrícola que levaram à transformação da paisagem nos municípios do cerrado piauiense, 

que desencadearam impactos socioambientais. 

 

1.3.2 Específicos 

 Analisar as formas de relações socioambientais que criam novos 
territórios nos municípios pesquisados; 

 Identificar os impactos socioambientais provenientes das 
transformações do espaço local; 

                                                 
1Antonio Almeida, Floriano, Landri Sales, Guadalupe, Itaueira, Jerumenha, Marcos Parente, Uruçuí, 
Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, Sebastião Leal, Bertolínia, Eliseu Martins, Colônia do 
Gurguéia, Cristino Castro, Palmeira do Piauí, Santa Luz, Currais, Bom Jesus, Redenção do Gurguéia, 
Manoel Emídio, Alvorada do Gurguéia, Monte Alegre do Piauí, Corrente, Cristalândia do Piauí, São 
Gonçalo do Gurguéia, Barreiras do Piauí, Gilbués, Santa Filomena. 
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 Discorrer sobre os efeitos da implementação da expansão da 
agricultura moderna à luz da teoria geossistêmica; 

 Avaliar os instrumentos de planejamento e gestão do espaço local 
que norteiam as dinâmicas territoriais, enfatizando seus reflexos no 
planejamento territorial regional; 

 Caracterizar a relação das novas territorialidades locais com as 
formas de uso e apropriação da terra. 

 

  

1.4 Hipótese 

 

A presente pesquisa visou demonstrar, através do modelo geossistêmico 

elaborado por Bertrand (1971), a divisão dos grandes geossistemas em compartimentos 

menores da paisagem a fim de facilitar e perceber os diversos processos interativos 

entre sociedade X natureza. Todavia, apresenta-se como uma importante ferramenta 

para o planejamento e a gestão dos meios ambientes. 

A delimitação do espaço é fator fundamental para compreender as ações 

socioambientais ocorridas no cerrado piauiense em virtude da implantação dos grandes 

projetos agrícolas, os quais tornaram esses ambientes suportes fundamentais para as 

realizações das atividades socioeconômicas.  

Desse modo, pode-se dizer que as atuais apropriações do espaço agrícola no 

cerrado piauiense têm se revelado bastante segregadoras, impulsoras e ordenadoras de 

diversas formas de organizações espaciais que nem sempre atendem as necessidades da 

maioria dos atores envolvidos no processo. Assim, os espaços urbano e rural estão se 

caracterizando a partir das novas territorialidades, as quais têm gerado, 

consequentemente, diversos espaços socioambientais que dividem fortemente toda a 

sociedade local. 
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1.5 Recorte espacial da pesquisa 

 

Como foi destacado no item 1.2, o cerrado piauiense compreende a porção 

sudoeste do estado, é constituído por 29 municípios os quais têm, na sua grande 

maioria, a economia voltada para a pecuária e a agricultura tradicional, sendo que dentre 

esses, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Currais, Gilbués, Monte Alegre, Palmeira, 

Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, Sebastião Leão e Uruçuí são os municípios 

piauienses que mais produzem grãos no estado, por adotarem sistemas agrícolas de 

produção modernos. 

No entanto, como já explicitado anteriormente, a pesquisa teve como base 

para estudo investigativo os municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, 

Ribeiro Gonçalves e Uruçuí (FIGURA 1). A escolha desses municípios se deu pela 

grande influência que os mesmos têm apresentado no estado, com a forte 

representatividade de expansão da produção agrícola de grãos em seus territórios e, 

consequentemente, ter levado a uma total modificação nos ambientes naturais e sociais. 

Nesse sentido, chama-se a atenção para os municípios de Bom Jesus e 

Uruçuí, que nos últimos anos estão tendo uma produção muito elevada de grãos que tem 

chamado a atenção de grandes empreendimentos rurais de outras regiões e os mesmos 

estão instalando seus projetos agrícolas na área, aumentando, cada vez mais, o número 

de empresas monocultoras nessas localidades. 

Todavia, é importante considerar que tal acontecimento tem proporcionado 

uma prosperidade econômica nessas localidades e diversas transformações nas 

paisagens nos quatros municípios, sendo que elas não ocorrem na mesma velocidade e 

intensidade nessas cidades. Isso acontece, porque há uma grande relação de 

dependência entre esses municípios, o que faz de Ribeiro Gonçalves o município menos 

dinâmico dentro do contexto no qual está inserido. 

A população atual do Estado do Piauí, de acordo com o censo demográfico 

do IBGE para o ano de 2010, é de 3.118.360 habitantes, distribuídos numa área de 

251.576,644 km2, o que confere uma densidade demográfica de 12,40 hab/km2. 
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Figura 1: Localização dos municípios pesquisados. 
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Conforme a tabela 1 abaixo, onde se analisa a área dos municípios 

envolvidos, calcula-se que a área da pesquisa corresponde a 10,2% do total do Estado.  

  

                 Tabela 1 - Área da Pesquisa em Km2 

MUNICÍPIOS ÁREA 
Baixa Grande do Ribeiro 7.808,878 
Bom Jesus 5.469,161 
Ribeiro Gonçalves 3.978,946 
Uruçuí 8.411,877 

TOTAL 25.668,862 
     Fonte: IBGE. 
     Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonseca Barbosa, 2012. 
 
 

Ao analisar os dados do censo acima citado, para a população dos 

municípios que compreende a área de estudo desta Tese, percebe-se que corresponde a 

um recorte espacial o qual apresenta apenas 1,92% da população do estado do Piauí, o 

que denota os grandes vazios demográficos que favorecem a expansão da fronteira 

agrícola cada vez mais expressiva nos últimos anos (Tabela 2). 

 

                Tabela 2 – População na área de estudo. 
MUNICÍPIOS CENSO 2000 CENSO 2010 

Baixa Grande do Ribeiro 7.779 10.516 
Bom Jesus 15.924 22.629 
Ribeiro Gonçalves 5.722 6.845 
Uruçuí 17.011 20.149 

TOTAL 46.436 60.139 
     Fonte: IBGE. 
     Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonseca Barbosa, 2012. 
 
 

Cabe ressaltar, após analisar as duas tabelas acima, que o recorte espacial 

deste estudo possui 1,92% da população total do estado, ocupando apenas 10,2% da 

área absoluta do Piauí, fatores esses foram determinantes para fazer desta região uma 

das últimas fronteiras agrícolas do país, especialmente no lado menos dinâmico 

economicamente do Nordeste do Brasil. 
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Outra análise que se faz com base na tabela 2 é que em 10 anos a população 

analisada aumentou consideravelmente, cerca de 25%. Isso se deve à implementação 

dos projetos agrícolas que têm levado a uma dinamização da economia da área, 

sobretudo com a ampliação dos postos de trabalhos, possibilitando um incremento da 

mão de obra em diversos ramos profissionais que têm surgidos nos últimos 12 anos, 

período que corresponde ao recorte temporal da pesquisa.  

É relevante analisar a distribuição da população residente na zona urbana 

como rural na área de estudo. Com base nos censos de 2000 e de 2010, foi construída a 

tabela 3 abaixo: 

                             

                 Tabela 3 – Distribuição da População por Zona. 

MUNICÍPIOS 
CENSO 2000 CENSO 2010 

RURAL URBANA RURAL URBANA 

Baixa Grande do 
Ribeiro 

4.123 3.656 4.029 6.487 

Bom Jesus 4.963 10.961 5.006 17.623 
Ribeiro Gonçalves 2.732 2.990 2.396 4.449 
Uruçuí 5.899 11.112 4.644 15.505 

TOTAL      17.717              28.719       16.075  44.064 
Fonte: IBGE. 
Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonseca Barbosa, 2012. 

 

 

De acordo com a Tabela 3, o único município que em 2000 possuía 

população rural superior ao número de população urbana (Baixa Grande do Ribeiro) já 

aparece em 2010 como os demais, possuindo a população urbana superior à rural. Tal 

processo contribuiu decisivamente para o aumento dos diversos conflitos ambientais 

existentes na zona urbana local. 

Desse modo, outras informações referentes à dinâmica populacional e 

distintos temas relevantes para a pesquisa estão inseridos nos capítulos posteriores da 

Tese. 
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II. METODOLOGIA 
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2.1 O método como horizonte para a conduta metodológica 

 

Para iniciar a discussão deste tópico, destaca-se num primeiro momento a 

respeito da escolha do método que direcionará a pesquisa e depois a metodologia 

aplicada. Desse modo, em um trabalho investigativo esta etapa é uma das principais, 

pois encaminha para o entendimento do ordenamento dado a pesquisa científica.  

Por isso, é de fundamental importância que, nesta etapa do trabalho, se faça 

uma apresentação de forma clara e consistente dos fundamentos teóricos que deram 

sustentação ao método e aos passos metodológicos aqui escolhidos. 

Assim, para compreender o método que será desenvolvido nesta pesquisa, 

cabe, num primeiro momento, ressaltar a importância da escolha de um método 

científico que seja o arcabouço para todo o processo de compreensão dos procedimentos 

operacionais do trabalho proposto. 

De acordo com Gil (1991), o método científico constitui-se de um conjunto 

de regras mediante as quais se torna possível chegar ao conhecimento de algo, sendo 

que estes métodos estão empregados em uma série de conjuntos e processos que 

deverão empregar na investigação para demonstrar a verdade. Ou seja, busca na 

discussão do método a vertente que possibilita uma explicação mais plausível de uma 

situação real. 

Por esse motivo, o método científico para a realização da pesquisa assume 

papel primordial, como enfatiza Gonçalves (2004), que servirá para direcioná-la no 

sentido da identificação dos caminhos a serem seguidos para alcançar e responder a 

todos os objetivos propostos na investigação. 

A importância do método na discussão da ciência geográfica é 

extremamente relevante. Para Santos (1996, p.62-63), “a questão do método é 

fundamental por se tratar da construção de um sistema intelectual que permita, 

analiticamente, abordar uma realidade, a partir de um ponto de vista”. É dentro dessa 

perspectiva, que a escolha do método se faz necessária para, a partir de uma análise 

teórica, levar ao entendimento da realidade.   

Nesse caso, o método passa a ser um instrumento organizado que procura 
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responder a todos os resultados, que estejam diretamente ligados à teoria a qual o 

fundamenta. Por isso, autores como Japiassú e Marcondes (1990) consideram que o 

método pode ser visto como um conjunto de procedimentos racionais, os quais estão 

sempre baseados em regras que visam atingir todas as passagens norteadoras da 

pesquisa, respondendo aos objetivos ora determinados.  

Desse modo, o método de abordagem sempre diz respeito à concepção 

teórica utilizada pelo pesquisador. No caso em apreço desta pesquisa, a proposta 

trabalhada foi o GTP – Geossistema/Território/Paisagem, que será acompanhado do 

método hipotético-dedutivo, o qual se inicia com um problema específico do 

conhecimento científico, passando pela formulação de hipótese que compreende uma 

inferência dedutiva, o qual testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela 

referida hipótese. 

Considera-se, em um primeiro momento, uma discussão acerca do método 

hipotético-dedutivo, o qual enfoca as ciências naturais nos estudos geográficos, 

caracterizando o real através de hipóteses e deduções (SPOSITO, 2004). Dessa forma, 

esse método tem se cristalizado na prática cotidiana de uma infinidade de 

pesquisadores, os quais se dedicam às análises do conhecimento científico.  

Por conseguinte, é no método hipotético-dedutivo que o objeto pesquisado 

sempre prevalece sobre os sujeitos, dando assim condições para o real ser descrito por 

meio de deduções e hipóteses que levem a uma conclusão. Desse modo, e fazendo uma 

relação com o modelo do GTP, encontra-se na paisagem o aporte de maior sustentação e 

comprovação da hipótese levantada.  

Assim, a análise da organização do espaço agrário piauiense nesta pesquisa 

é feita pela aplicação do modelo do GTP, onde se buscou fazer uma avaliação do espaço 

geográfico, a partir da interação entre os elementos naturais e os sociais. Dessa forma, 

esse modelo considera que os sistemas são formados pelos aspectos naturais e é nos 

subsistemas que as intervenções socioeconômicas se evidenciam como maior 

velocidade, proporcionando a organização e o planejamento socioambiental do espaço. 

A partir de sua complexidade, esse método facilita o estudo integrado das 

paisagens, assim contribui para reforçar as pesquisas na área de Geografia em amplo 
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desenvolvimento, possibilitando um estudo prático do espaço geográfico onde a 

interação natural é incorporada aos efeitos da ação social e vice-versa. 

Nessa perspectiva, essa abordagem baseada no modelo GTP tem o caráter 

integrador como fundamental na compreensão do espaço de maneira holística. Desse 

modo, as fronteiras culturais, históricas, políticas, econômicas e sociais não respeitam 

mais os limites físicos e tecem um emaranhado complexo organizacional, que tem na 

análise dos geossistemas as dinamizações que formam os espaços socioambientais. 

É pertinente destacar que os sistemas complexos possuem diversidades de 

componentes que atuam entre si. Nesse sentido, são capazes de trocar inter-relações 

com os elementos que constituem o todo e que estão no seu entorno. Todavia, ao 

considerar o planeta Terra como um imenso complexo geossistêmico, qualquer 

alteração ocorrida em alguns dos seus componentes pode desencadear um desequilíbrio, 

necessitando, assim, de uma nova forma de equilíbrio que possa manter uma 

estabilização entre o natural e o cultural. 

Considerando que a concepção dialética, embutida na análise de integração 

dos meios naturais e sociais, é fator determinante para ajudar a entender o espaço como 

um dos elementos da paisagem que está escrito no meio geográfico, é o que tem no 

sistema complexo físico e social a base de todas as relações de dependências criadas 

entre eles. 

Portanto, a paisagem, a partir do espaço socioambiental, pode e deve ser 

avaliada como resultante e espelho de disputa de vários autores sociais que criam nela 

diversos territórios de dominação e que fazem, de modo mais específico nesta pesquisa, 

o sudoeste do estado do Piauí como palco de grandes transformações espaciais à luz do 

desenvolvimento econômico.         

 

2.1.1 Avaliação do Espaço Geográfico a partir do modelo do GTP 

 

Como foi destacado anteriormente, as pesquisas que abordam o modelo do 

GTP têm tomado uma maior evidência no final do século passado e conseguido grande 

aceitação na comunidade acadêmica geográfica, sobretudo no Brasil, por apresentar os 
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primeiros trabalhos científicos, que tinham o GTP como modelo de aplicação e 

avaliação dos meios socioambientais.  

Tal fato se dá, porque a história da sociedade sempre esteve marcada pelos 

debates que relacionam, em especial, as transformações do meio natural e as 

consequências ambientais ora decorrentes do processo de uso e ocupação de um 

determinado lugar.  

Desse modo, as formas de reprodução espacial representam as interações 

mais acentuadas da sociedade com a natureza, provocando uma ruptura na estrutura e no 

funcionamento do ambiente natural. Assim, o surgimento de novas paisagens irá 

representar as formas de utilização do espaço que estão em constantes transformações, 

gerando assim novas percepções de problemas cada vez mais indissociáveis ao meio 

ambiente. 

Na Geografia, a utilização mais frequente do modelo do GTP permite 

analisar da forma mais integrada e holística a constituição e a reorganização do espaço 

geográfico. Assim, as avaliações realizadas no espaço-temporal consideram que o 

aumento dos problemas ambientais são as formas resultantes do processo de atuação 

homem na natureza.     

Dessa maneira, uma pesquisa de cunho ambiental em Geografia tem como 

objetivo levar à compreensão das relações entre sociedade e natureza, a qual pode ser 

analisada a partir do método sistêmico, ou seja, por intermédio dos elementos que 

compõem a paisagem geográfica, a qual resulta em uma unidade dinâmica inter-

relacionando os elementos físicos, biológicos e antrópicos. 

Cabe destacar que a teoria dos sistemas é analisada pela primeira vez na 

década de 1950, por Bertalanffy, mas no âmbito da Geografia essa teoria passa a ser 

denominada de geossistêmica, e tem como pioneiro na utilização do termo Jean Tricart 

(1965) em seu trabalho que apresenta a classificação de unidades ecodinâmicas como 

componentes essenciais para a caracterização do meio ambiente.  

Para Tricart (1977), o conceito de sistema pode ser definido como um 

conjunto de fenômenos que se desenvolvem a partir dos fluxos de matérias e energias, 

as quais possuem uma interdependência, que leva ao surgimento de uma nova entidade 
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global, integral e dinâmica. Tal consequência tem permitido a realização de análise mais 

dialética do espaço geográfico, fazendo com que o geógrafo passe a ter uma visão 

holística dos espaços naturais e sociais que habitam. 

Dessa maneira, o tratamento dos estudos que abordam o modelo do GTP, 

como parâmetro principal de suas análises, tem que buscar na subdivisão das unidades 

geográficas na qual está inserido um determinado meio, a explicação para cada inter-

relação dos processos envolvidos na construção do espaço geográfico. 

Destarte, a evolução nas pesquisas que avaliam os espaços a partir do GTP 

passou a ser mais consistente, sobretudo quando Sotchava (1977) remete discussão em 

torno desse modelo de análise, propondo a apreciação geossistêmica como parte 

associada aos sistemas territoriais naturais e sociais, os quais se distinguem no contexto 

geográfico com grande precisão. Todavia, são formados por componentes naturais inter-

condicionados e inter-relacionados ao longo do tempo. 

Por conseguinte, entende-se por GTP a constituição de um Geossistema que 

compreende a maior parte do espaço que possui o arcabouço físico natural, onde sobre 

este ambiente natural grupos sociais instalam-se e passam a produzir meios de 

reprodução da vida a partir do trabalho, gerando os grandes Territórios de dominação 

das civilizações, os quais terão a formação de uma Paisagem singular para cada região 

do planeta. 

Portanto, considera-se que a avaliação do espaço geográfico, tendo como 

ponto de partida o modelo do GTP, ajuda na compreensão da analogia existente entre as 

classes dinâmicas que formam os sistemas naturais do planeta, dando condições assim 

para o pesquisador avaliar de forma mais contundente a Geografia Física, aliada aos 

aspectos antrópicos do ambiente, fazendo uma ligação da relação de dependência entre 

eles, podendo dar esclarecimentos do estado real dos ambientes sócios naturais. 

No entanto, dentro desse contexto discutido, os geossistemas condizem a 

um conjunto de modelos constituídos de diversos territórios que possuem uma parte 

biótica que leva à formação de diferentes paisagens. E, dentro desse contexto, o 

conceito de paisagem considerado por Bertrand e Bertrand (2007) determina a porção 

do espaço resultante de diversas combinações dinâmicas e instáveis, composta por 
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elementos físicos, biológicos e antrópicos, os quais reagem dialeticamente, uns sobre os 

outros, e fazem a paisagem indissociável, sendo um único conjunto que está em 

constante evolução, formando distintos territórios de atuação. 

Nesse sentido, a presente pesquisa buscou analisar, dentro do que foi 

colocado anteriormente sobre o modelo do GTP, o território agrícola piauiense, 

principalmente o de grãos. Todavia, as dinâmicas dos ambientes que têm possibilidade a 

formação de novas paisagens nesses locais, trazem consigo, em uma determinada escala 

espacial, a forte influência da mais variada ação da sociedade. Assim, o funcionamento 

da economia local tem levado a um espaço hodierno muito contraditório e excludente, 

que ao longo do tempo se constituiu como um componente essencial no processo de 

formação e organização dos diversos tipos de territórios e paisagens nos municípios 

investigados. 

 

2.1.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Por conta da complexidade que envolve uma pesquisa científica e para dar 

conta dos objetivos propostos e responder à hipótese levantada, optou-se por organizar 

os procedimentos metodológicos em 3 (três) etapas: Gabinete, Campo e Síntese.  

 

Na Etapa Gabinete foram concretizados os seguintes levantamentos: 

Bibliográfico: realizou-se uma ampla e diversificada pesquisa bibliográfica, 

que proporcionou uma rica fundamentação teórica para dar sustentação aos dados da 

pesquisa. Assim também, consultou-se: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMAR – PI), Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA – MEIO NORTE), Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas (DNOCS), Radambrasil (1973), bases de Periódicos da Capes dentre outros.   
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Levantamento Cartográfico: Para que o planejamento e a administração 

dos recursos naturais possam ser exercidos de forma racional e dinâmica, torna-se 

imperiosa a sistematização das informações com base no sistema cartográfico, 

sobretudo quando essas informações podem ser processadas e gerarem subsídios para 

conhecimento da área pesquisada. Assim, para fins de recorte espacial da área de estudo 

desta Tese, tomaram-se como referencial cartográfico as Cartas Topográficas do 

Serviço Geográfico do Brasil, elaboradas pela Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) em 1973, com escala 1:100.000, as seguintes Folhas (Quadro 1): 

Quadro 1: Índice de  nomenclatura das folhas topográficas utilizadas na pesquisa. 

FOLHAS MUNICÍPIO BASE 

FOLHA SC.23-X-A-I, Serra do Uruçuí 

FOLHA SC.23-X-A-II Chapada Mundo Novo 

FOLHA SC.23-V-B-III Serra Grande 

FOLHA SC.23-V-B-VI Riozinho 

FOLHA SC.23-X-C-II Bom Jesus 

FOLHA SC.23-X-C-III Guaribas 

FOLHA SC.23-X-C-VI Cabeça no Tempo 

FOLHA SC.23-X-C-V Serra Vermelha 

FOLHA SB.23-Z-C-I Uruçuí 

FOLHA SB.23-Z-C-II Tucuns 

FOLHA SB.23-Z-C-IV Riacho da Estiva 

FOLHA SB.23-Z-C-V Irapuã 

FOLHA SB.23-Y-D-VI Ribeiro Gonçalves 

Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonsêca Barbosa, 2013. 
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Para a elaboração dos mapas nesta etapa da pesquisa, foram compilados 

também dados disponibilizados pelo Programa de Geologia do Brasil (CPRM-2010) e 

do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba (PLANAP-

2006), os quais foram de grande relevância para compreender de forma mais detalhada 

os elementos espaciais encontrados na área de pesquisa. Dessa maneira, cabe ressaltar 

que o período de análise espacial adotado nesta pesquisa compreende entre os anos de 

2000 a 2012, momento em que os processos de transformações locais foram mais 

evidentes na paisagem, os quais tornaram essa região de características bem particulares 

dentro de todo o estado do Piauí.  

Ainda foram disponibilizados Shapes do estado pelos órgãos públicos como 

a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMAR-PI), somando-se também 

a este, materiais secundários adquiridos na CPRM, compilados na base de dados do 

Levantamento da Geodiversidade do estado do Piauí. Os demais subsídios, sobretudo os 

quantitativos aqui utilizados, se constituíram a partir de pesquisas realizadas junto ao 

Censo Estatístico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

correspondentes aos anos de 2000 e 2010 de cada município. 

Com relação às correlações espaciais, foram realizadas com o auxílio de 

ferramentas computacionais, a partir do uso do software ArcGis 9.3, utilizado na 

confecção e elaboração dos mapas presentes na pesquisa, além dos perfis topográficos 

traçados de dois pontos da área em questão. Com a sintetização dos dados, foi possível 

confeccionar mapas com escala de 1:770.000. Por se tratar de uma área de grande 

extensão territorial, uma escala inferior a esta não seria possível destacar, ao mesmo 

tempo nos quatros municípios, elementos essenciais para a elaboração da análise final.  

Os balanços hídricos climatológicos aqui analisados fazem parte do material 

disponível, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, sendo que, para o 

estado do Piauí, os municípios monitorados foram Bom Jesus; Floriano; Parnaíba; 

Paulistana; Picos e Teresina. Desse modo, segundo a EMBRAPA/INMET (2012), os 

balanços hídricos foram calculados seguindo a seguinte metodologia que tem sua base 

principal de análise nos métodos desenvolvidos por Thornthwaite & Mather (1955). 

Assim, para avaliar a capacidade de água disponível (CAD), foi adotado o valor de 

100mm, e a evapotranspiração potencial (ETP) sendo estimada também pelo método de 
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Thornthwaite (1948).  

Ademais, é relevante destacar que, de acordo com a EMBRAPA/INMET 

(op. cit), a preparação de um modelo mais preciso, para a medição dos dados 

compilados, foram utilizadas planilhas do programa operacional EXCEL, de modo que 

são essenciais para se chegar a dados mais efetivos sobre os balanços hídricos de vários 

ambientes no mundo. Cabe ressaltar que essa metodologia de trabalho foi também 

realizada por Rolim et al. (1998), cujos dados principais de análises são oriundos das 

medições normais de temperatura média mensal do ar (TMED), das médias das 

precipitações totais mensais (P), sendo esses dois parâmetros naturais essenciais para 

concluir as análises sobre balanço hídrico de qualquer localidade do planeta. 

Ainda é importante destacar que todos os dados trabalhados e 

disponibilizados no país estão compilados em uma escala de tempo que compreende os 

anos das décadas de 1960 até 1990 do século passado. Todavia, esses dados são 

resultados dos monitoramentos realizados pelo INMET, com base no banco de dados 

pertencente às outras redes como o IAC, IAPAR, DAEE/SP e ESALQ/USP. Segundo 

Mendonça (1958), as condições climáticas que completam as medições diárias e 

mensais das localidades têm como ponto principal para o monitoramento os dados 

referentes à evapotranspiração real (ETR); o armazenamento de água no solo (ARM); a 

deficiência hídrica (DEF) e o excedente hídrico (EXC).  

No entanto, cabe aqui considerar que, dos 4 (quatros) municípios 

pesquisados, somente dois (Bom Jesus e Uruçuí) possuem atualmente estações 

automáticas de captação dos resultados diários pelo INMET, sendo que, para o período 

de recorte espacial da pesquisa, foi necessário avaliar os dados climáticos de Bom Jesus 

também para os municípios de Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves, além dos 

dados de Floriano como base para Uruçuí. Sendo que o foco desta avaliação é de um 

espaço regional, considerando que os quatros municípios ficam localizados numa média 

de distância que, em linha reta, é menor do que 150 Km, distância esta considerada base 

para realização de monitoramentos em uma escala regional. 

Basicamente, todos os dados levantados sobre pluviosidade presentes na 

pesquisa foram obtidos junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAR-PI), 

que, devido à falta de monitoramento dos arquivos pelos gestores, contribuiu para a 
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perda de parte dos dados necessários para a elaboração mais completa dos resultados, 

sobretudo dos anos que compreendem o período hodierno. 

Já os dados de temperatura foram ainda mais difíceis de ser compilado num 

primeiro momento por haver somente um órgão que realiza essa medição em todo o 

país, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), única instituição pública 

responsável diretamente pelo monitoramento de todo o território brasileiro. Nesse 

sentido, os dados aqui apresentados para o município de Bom Jesus variam entre os 

anos de 1971 a 1990, os quais serviram de suporte para chegar à média dos dados 

referentes a Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves. Bem como os resultados de 

Uruçuí foram levantados, a partir da média encontrada no período de 1961 a 1990, 

explicitados para a cidade de Floriano. 

No entanto, é relevante destacar que o período das médias disponibilizadas 

na pesquisa (1961-1971 a 1990) não corresponde aos mesmos anos do recorte temporal 

(2000-2012) avaliado para os outros dados secundários e primários aqui trabalhados. 

Essa condição só foi considerada por não haver, conforme especificado anteriormente, a 

disponibilidade e/ou arquivamento de dados fundamentais, como a temperatura, por 

exemplo, por parte das instituições públicas, principalmente a estadual.   

Somando-se ao que foi exposto, ainda foram realizadas também viagens 

técnicas, percorrendo toda a área envolvida na pesquisa para o preenchimento de fichas 

de campo, no que diz respeito às informações que dessem suporte à elaboração de um 

diagnóstico socioambiental da área, acompanhado sempre de diversos registros 

fotográficos. A fotointerpretação das imagens adquiridas ao longo do curso possibilitou 

o conhecimento das formas de uso e ocupação da área em períodos distintos e, 

sobretudo, serviram para compreender a organização espacial das principais feições 

morfológicas do cerrado piauiense.  

 

É relevante ressaltar que todos os trabalhos de interpretação de quaisquer 

imagens tornam-se mais fáceis de análises e interpretações, quando se dispõe de um 

conhecimento do campo bastante amplo da região. Por conseguinte, a partir dos 

levantamentos compilatórios, a pesquisa seguiu uma lógica relacionada à caracterização 

geográfica regional, levantada a partir de informações referentes à formulação das 
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características socioambientais, cuja divisão foi feita em dois subníveis: aspectos físicos 

(com base nas análises dos Geossistemas) e nos aspectos humanos (levando em 

consideração a intervenção do homem ao meio natural e suas consequências, criando os 

Territórios e suas respectivas Paisagens). 

 

Nesta etapa estão incluídos os seguintes objetivos: 

 

  Discorrer sobre os efeitos da implementação da expansão da 

agricultura moderna à luz da teoria geossistêmica; 

Para este objetivo, foi feita uma visita de campo e uma ampla leitura 

bibliográfica que deu suporte teórico e consistência à temática 

abordada e apresentada no capítulo V. 

 Analisar as formas de relações socioambientais que criam novos 

territórios nos municípios pesquisados (parte 1); 

Este objetivo é apresentado de forma teórica no capítulo III, quando 

se faz uma discussão sobre o processo de criação de novos territórios 

socioambientais, que se reorganizaram a cada momento no espaço 

dos municípios pesquisados.    

 Avaliar os instrumentos de planejamento e gestão do espaço local 

que norteiam as dinâmicas territoriais, enfatizando seus reflexos no 

planejamento territorial regional; 

Para essa etapa da pesquisa, fez-se uma busca sobre as ações e/ou 

medidas elaboradas pelo poder público que contribuem para o 

processo intervencionista dos diversos grupos econômicos na região, 

como fora demonstrado no capítulo VI, em especial no subitem que 

trata das políticas públicas e o planejamento territorial no Brasil. 
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Na Etapa Campo foram coletados: 

 

Dados Primários: 

 

Visitas à área de estudo: as regularidades das visitas realizadas na área 

pesquisada ocorrem desde o ano de 2008, visando, sobretudo observar, in loco, as 

alterações nas paisagens dos municípios analisados. Além de colher informações de 

maneira informal junto aos moradores e autoridades locais. 

Foram observadas, outrossim, as diversas condições de saneamento básico, 

crescimento populacional e, sobretudo, os ordenamentos territoriais ocorridos 

aceleradamente nos quatros municípios. Assim, para esta etapa foi feita uma análise de 

entrevistas informais realizadas junto aos moradores locais, além das observações 

empíricas, em diversos pontos das cidades, a fim de poder, no final do trabalho de 

campo, identificar qual dos municípios teria um melhor desenvolvimento do 

saneamento local.      

 

Fotográfico: Fez-se uso, também, de fotografias próprias e de terceiros, 

devidamente disponibilizadas para a elaboração da pesquisa. Assim, este arquivo foi 

adquirido durante todos os trabalhos de campo, que ocorreram entre os anos de 2008-

2012. No entanto, é relevante destacar que esta ferramenta vem sendo utilizada com 

muita intensidade pela comunidade científica em todas as áreas do conhecimento nos 

últimos anos, pois podem complementar a pesquisa como uma técnica de análise 

espacial que fortalece a utilização de métodos geográficos, os quais buscam na 

paisagem seu objeto de investigação. 

Para muitos autores, a generalização e a qualidade das máquinas utilizadas 

para fotografar o espaço constituíram-se, ao longo dos anos, uma ferramenta de registro 

que guarda informações valiosas e importantes na avaliação da paisagem. Por esse 

motivo, essa técnica se faz presente em praticamente todos os trabalhos científicos.  

Todavia, Passos (2007) considera que o geógrafo faz da fotografia o meio 

de registro da paisagem, no seu cotidiano, sobretudo na relação sociedade-natureza, 
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onde os processos de organização espacial tem uma velocidade acelerada. Desse modo, 

a caracterização fotográfica do compartimento da paisagem sócio – natural foi realizada 

com o uso de câmera digital de 16.1 Mega Pixels, semiprofissional com alcance de 42X 

wide optical zoom ED VR 4.3-180mm 1:3-5.9. 

 

Marcar pontos de localização: esta etapa teve como subsídio o uso de 

Sistema de Posicionamento Global – GPS, abrangendo as principais porções espaciais, 

percorridos pelos quatros municípios pesquisados no sudoeste do Piauí, ou seja, a 

atividade tinha, como principal meta, marcar aquelas áreas em que as alterações nos 

ambientes se fazia mais rápidas, as quais foram observadas durante todas as visitas de 

técnicas. Tal atividade contou com a utilização do programa Google Mapas, que, além 

de ajudar na visualização dos pontos de forma horizontal, visou também subsidiar no 

entendimento dos mapas temáticos. 

  

Nesta etapa, estão incluídos os seguintes objetivos: 

 

 Analisar as formas de relações socioambientais que criam novos 

territórios nos municípios pesquisados (parte 2); 

O desenvolvimento desse objetivo fez-se a partir de um mapeamento 

dos espaços criados nos municípios e suas interferências provocadas 

junto ao meio natural e apresentadas nos capítulos IV, V e VII. 

 Identificar os impactos socioambientais provenientes das 

transformações do espaço local; 

A realização desse objetivo se deu através do levantamento 

fotográfico, como forma de poder comparar as imagens dos 

impactos socioambientais em períodos diferentes, as quais foram 

explicitadas nos capítulos V e VII. 

 Caracterizar a relação das novas territorialidades locais com as 

formas de uso e apropriação da terra. 
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Esse objetivo foi desenvolvido com base nas pesquisas in loco, como 

base de sustentação aos capítulos VI e VII. 

 

Na Etapa Síntese foram analisados os resultados alcançados nas duas 

etapas anteriores, confeccionados e analisados os mapas e comprovada a hipótese 

inicial, bem como respondendo aos questionamentos elaborados para a conduta 

metodológica deste estudo. 

O percurso metodológico descrito acima foi sintetizado na figura 2 a seguir.
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Figura 2 – Esboço Metodológico. Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonsêca Barbosa, 2012. 
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As atuais apropriações do espaço agrícola no cerrado piauiense, têm se revelado bastante segregadoras, impulsoras e ordenadoras 
de diversas formas de organizações espaciais que nem sempre atendem as necessidades da maioria dos autores envolvidos no 
processo.  
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A PAISAGEM E A CONSTITUIÇÃO DO MEIO GEOGRÁFICO 

 

A Geografia, desde o período da sua consolidação como ciência, sempre foi 

motivo de questionamentos quando se avalia o reconhecimento do seu objeto de estudo. 

Diversas foram as discussões que tinham como objetivo esclarecer de que maneira os 

principais conceitos-chave que são apresentados junto à teoria são fundamentais para 

compreender a nossa organização, como seres transformadores de ambientes e que se 

localizam em uma porção determinada do espaço. 

Nesse sentido, é evidente que, dentre os conceitos trabalhados na ciência 

geográfica, a paisagem é uma das mais questionadas, por conta da sua dinamicidade 

realizada através da mobilidade da sociedade, caracterizando assim a mesma como 

fundamentalmente social. 

Desse modo, neste capítulo aborda-se como a compreensão da paisagem 

tem uma grande relevância para se analisar o meio geográfico em que vive a sociedade. 

Assim, no primeiro item destaca-se a paisagem X território na perspectiva da construção 

do espaço geográfico. No segundo, aborda-se a discussão dos novos territórios e a 

formação de novas territorialidades. No terceiro, discorre-se sobre as escalas de 

produção e a configuração espacial da agricultura moderna no Nordeste. Esse item 

ainda tem como subitens a discussão do surgimento dos espaços luminosos e opacos e a 

paisagem como reflexo das novas territorialidades. 

 

 

3.1 A paisagem X território na perspectiva da construção do 

espaço geográfico 

 

 

A paisagem constitui um dos componentes do espaço geográfico que, ao ser 

analisada, deve-se levar em consideração, além dos ambientes mais percebíveis que a 

compõem, também compreendê-la como uma organização social que possui elementos 

de natureza física, os quais são de fundamental importância para a sua manutenção. 

Para isso, é relevante que se faça uma breve análise da evolução do estudo 

da paisagem em diversos momentos de consolidação da Geografia enquanto uma 

ciência social. Assim, Passos (2003) considera que, entre os séculos XVIII e XX, o 
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termo paisagem passou a ser utilizado na Geografia de forma intensa. Por esse motivo, 

merece ser analisado com certo discernimento do que realmente se compreende por 

paisagem. 

As formas espaciais naturais estão ao longo do processo de formação da 

superfície terrestre, sofrendo diversas modificações de ordem social, por intermédio do 

aumento mais intensivo do trabalho coletivo das comunidades humanas. Tais 

intervenções são resultantes das mudanças dos meios materiais que a sociedade passa a 

ter, quando o setor econômico e industrial evolui, dando condições para o aparecimento 

de um novo espaço que reflete inteiramente na própria análise da paisagem. 

É na Europa e na América do Norte, onde a Geografia aparece nos séculos 

XVIII a XX, com a maior expressão de cientificidade, que a discussão sobre a paisagem 

vai expandindo e tomando uma dimensão, a qual Passos (2003, p.31-32) considera que:  

 

A concepção de paisagem vai se ampliando graças à sua própria 
análise. Surgem problemas, tais como os conceitos de heterogeneidade 
e homogeneidade em relação com a escala, complexidade e 
globalidade das formas da superfície terrestre, o que conduz cientistas 
e naturalistas a uma reflexão cada vez mais profunda acerca da 
estrutura e organização da superfície terrestre em seu conjunto. 
 

Desse modo, é que se passa a perceber o espaço, como uma porção da 

superfície que apresenta grandes diferenciações na sua composição, formando o que se 

pode chamar de mosaicos espaciais. Nesse conjunto de mudanças, todos os elementos 

físicos da natureza sofrem profundas adequações para chegarem próximos ao que se 

chama de espaço social completo de elementos estruturais que lhes dão condições de 

perpertuações, e é nesse sentido que a paisagem vai se constituindo como componente 

indissociável entre os elementos físicos e culturais. 

Aparentemente, o espaço que se denomina de geográfico é constituído por 

um espaço habitável, que em quaisquer condições naturais possibilitam a organização 

da vida em sociedade. Efetivamente, o espaço geográfico adquire um caráter mutável e 

diferenciado, cuja aparência se revela no visível denominado por Dollfus (1991) como a 

paisagem, que assume assim o papel de ser analisada a partir de um recorte, de uma 

subdivisão espacial, mas sempre numa perspectiva de interação entre diversos sistemas 

geoambientais. 
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É dentro desse condicionante que a paisagem deve ser determinada a partir 

de um levantamento dos componentes físicos que lhe dão forma como a vegetação, 

relevo, solos, dentre outros e os culturais que servem de mediação na forte relação 

historicamente e inacabável entre a sociedade e o meio em que ela vive. É nesse sentido 

que a compreensão do geossistema se faz necessária, por ter nessa relação todos os 

condicionantes relativos aos aspectos físicos e sociais de uma determinada porção do 

espaço. 

Assim, Bertrand (2007) destaca que, ao conceber uma paisagem como o 

elemento de estudo de uma determinada área, será necessário ampliar a discussão em 

busca de respostas que não sejam somente a análise do percebível, mas que encontrem 

em outros conceitos-chave da Geografia o complemento das respostas que se fazem na 

compreensão do espaço geográfico. Desse modo, aparece o conceito de território como 

tendo um forte elo de aproximação na análise espacial, pois este é determinado pela 

relação de poder dos grupos sociais sobre uma parcela do espaço que irá carregar 

profundamente suas características sob os demais.  

No entanto, o conteúdo social corporificado ao meio físico revela o ser 

transformado em sua existência. É a sociedade já embutida nas formas geográficas 

transformada em espaço. Desse modo, o ser humano não é visto mais como um ser 

isolado, mas como um ser social por excelência, que vai construindo novas maneiras de 

fazer sua vida e de ser mais ainda produto do meio. 

Portanto, novos modos de produção se adequam a todo o momento histórico 

e cada um produz no espaço seus reflexos, dentro de um conjunto de sistemas de 

objetos naturais e sociais, nos quais os meios da natureza estejam presentes e associados 

aos elementos culturalmente produzidos. Dessa forma, Oliveira (2000) assevera que a 

descoberta e o profundo conhecimento tecnológico conduzem o homem a pensar que a 

vida é um jogo de competição, que envolve toda a sociedade na constituição de novos 

espaços geográficos e, consequentemente, na formação de novos territórios de 

dominação. 

Nesse sentido, a paisagem vai permear na lógica de entendimento do 

território, como sendo esta a consequência da disputa social que, ao se organizar, servirá 

como local de contestação para aqueles que têm domínio e poder sobre uma 

determinada área na superfície terrestre. Por isso, é que a paisagem, ao longo da história 
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da humanidade, sempre teve seus idealizadores e aqueles que faziam do espaço, 

sobretudo o natural, apenas um local de fornecimento dos meios de sobrevivência. 

É nesse contexto que, ao se analisar o espaço, é conveniente avaliar como 

ele vem se organizando para atender as mais variadas demandas das comunidades 

mundiais e em momentos econômicos também diversificados. Ademais, é considerado 

destacar que a concepção economicista do espaço é fator relevante no momento atual de 

avaliação das paisagens mundiais. 

Para Santos (2008), a paisagem é a percepção dos diversos elementos 

contidos em cada porção do espaço. Dessa forma, quando se avalia que no momento 

hodierno o desenvolvimento do setor econômico determina as feições do espaço, pode-

se analisar que o meio técnico-informacional é, para a sociedade atual, a condição que 

determina a organização espacial em todos os lugares do mundo.    

No entanto, é relevante destacar que o conjunto paisagístico adotado em 

cada porção do globo acompanha a necessidade do capital nesse processo de produção 

interminável do espaço geográfico. Outrossim, esses elementos culturais associados aos 

naturais fortalecem as ideologias de determinados grupos que consolidam seus modos 

de trabalhos e vivência nos territórios que serão no futuro distinguidos dos demais.  

Por conseguinte, quanto mais se amplia a estrutura de acumulação de bens 

materiais sobre os naturais, mais heterogêneos vão se apresentar os espaços geográficos, 

por terem neles embutidos todas as características de quem os fazem, levando a uma 

dinâmica territorial e consequentemente à formação dos territórios fluídos movidos pelo 

capital. 

E é nesse contexto que facilmente se percebe como os centros polarizadores 

dos meios de produção são os grandes responsáveis pelas dinâmicas das paisagens em 

regiões que desenvolvem qualquer modo econômico. Ademais, Santos (2007, p. 23) 

destaca que “a nova estrutura de acumulação tem um efeito certo sobre a organização do 

espaço”, pois a divisão social do trabalho proporcionou esse efeito acumulativo de 

forma desproporcional em várias partes do mundo. 

Esse processo ocorre porque cada região é detentora de uma dinâmica 

natural e social, as quais concedem, aos elementos que dão suporte de trabalho, o 

desenvolvimento de ambientes estruturais que serão de fundamentais importâncias na 

regionalização dos espaços produtivos de um país.  
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Considera-se assim que, em cada momento, os instrumentos usados para a 

consolidação do trabalho social, na medida em que vão se tornando mais evoluídos 

dentro do processo histórico, maior será a utilização do espaço para um determinado 

fim. Por conseguinte, mudam-se completamente as formas produtivas, dando lugar para 

outras paisagens, as quais vão acompanhar também o período de evolução do espaço 

geográfico.  

Por conta disso, a abordagem sobre a temática paisagem ganha uma 

dimensão variada, mas sendo que na sua grande maioria consideram como uma porção 

da superfície que possui um alto grau de interações, onde se percebe sua complexidade 

dentro do conjunto de resultados globais que as tornam particulares em cada território. 

É nesse sentido que a paisagem passa a ser a referência de territórios, 

quando os espaços geográficos já estão em total processo de consolidação. Assim, 

Juillard (1962) ressalta que, ao longo dos mais variados tempos de análise da ciência 

geográfica, todas as combinações físicas e humanas levam ao aparecimento dos 

territórios. Cada um apresenta sua fisionomia própria por estarem organizados dentro 

dos modelos econômicos exigidos pela comunidade do momento e a da localidade em 

que vive. Certamente o que se pode constatar é que esses tais modelos se repetem de 

modo habitual em várias partes do mundo. 

Desse modo, o espaço social tido como global acaba unificando suas 

formas, na medida em que as necessidades da sociedade são as mesmas em todas as 

partes do planeta, reforçando o elo de intervenção entre as mais variadas comunidades 

mundiais com o meio em que vivem. Destarte, se estabelece o que as sociedades 

chamam de processo interativo homem X meio. 

Assim, a paisagem passa a ser percebida como uma complementação de 

todas as atividades, realizadas pela sociedade em uma porção do espaço geográfico, as 

quais seguem as mudanças das necessidades mais preeminentes das comunidades locais 

em todas as partes do planeta.  

Outrossim, pensar a paisagem como reprodução da vida em sociedade é 

compreender que todos os espaços geográficos são representações juntas das expressões 

e maneiras como as populações marcam suas necessidades no espaço natural, 

procurando sempre facilitar no dia a dia suas diversas atividades. Ou seja, o modo de 

vida da sociedade será sempre contemplado na paisagem, por ela estar bem próxima 
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cotidianamente das comunidades e por demonstrarem os estilos de organizações 

possíveis para todos os lugares.   

É nesse sentido que os espaços vão se especializando e condicionando a 

forma de uso da paisagem, pois o que consiste no ordenamento dos territórios vai 

depender exclusivamente do modo de concentração organizacional do trabalho que cada 

grupo social desenvolve, o qual vai dar suporte para a manutenção da vida em 

coletividade. 

Por conseguinte, uma vez habilitada aos processos de transformações, a 

paisagem sempre estará no meio da relação entre os elementos naturais e sociais, 

passando assim, a ser o resultado das intervenções contínuas no meio que se vive e se 

produz, conforme a precisão de cada grupo em um tempo histórico diferente.  

Dentro desse contexto, a paisagem forma um conjunto de espaços 

heterogêneos que se criam de modo rápido, acrescentando ou substituindo elementos 

artificiais, dentro de uma lógica de construção do espaço geográfico, que para Santos 

(2008) a paisagem será sempre a representação de um mosaico de formas escritas umas 

sobre as outras ininterruptamente. 

Essa atuação recíproca e dialética entre o meio natural e o social só ocorre, 

porque todo movimento de reprodução, sobretudo o sócio-espacial, é fruto de uma 

intensa relação formada pelas condições socioeconômicas que conduzem a sociedade a 

promover essas múltiplas organizações espaciais cada uma, com um nível de 

complexidade que repercute em outros lugares. 

E é dentro desse contexto que as paisagens dão lugar para a discussão do 

termo território, dentro de uma perspectiva que conduza ao entendimento do território 

como sendo algo de forte concentração de poder e que revela grandes divisões dos 

espaços, principalmente quando se analisa na condição de gerador de riquezas 

econômicas.  

 

 

3.2 Novos territórios e a formação de novas territorialidades 

 

 

O final do século XX é marcado por diversas transformações no âmbito 

social que contribuíram, de maneira decisiva, para uma nova organização dos espaços 
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de produção existentes no planeta. O desenvolvimento dos fluxos de informações, das 

comunicações, da economia e o aperfeiçoamento cada vez mais acelerado do processo 

de globalização foram algumas das condições primordiais para o surgimento e 

consolidação de vários territórios no mundo todo. 

Estes podem ser analisados dentro de várias percepções, sejam elas naturais 

ou culturais. Os territórios vão sempre representar uma porção do espaço em que uma 

sociedade lhes atribui poder e se destaca por desenvolver atividades que deem 

condições de concorrer e/ou disputar com outros lugares. É por isso que os territórios 

são sempre a expressão da dominância de uma determinada comunidade sobre outros, 

em qualquer instância seja ela local, nacional ou mundial.  

Assim, enquanto representatividade política e social, os territórios passam 

por diversas dinamicidades que são fundamentais para entender a dialética que vivem as 

sociedades hodiernamente. As mudanças no modo de produção, sobretudo depois das 

duas grandes Guerras Mundiais, foram primordiais para dar novas configurações 

territoriais tanto da sociedade como dos meios de produção entre os países, 

especialmente aqueles que irão subsidiar as mais recentes dominações entre os povos. 

Nesse contexto, os territórios passam a ser construídos e desconstruídos nas 

diferentes escalas temporais, caracterizando-se socioeconomicamente alguns de maneira 

mais duradoura, mas também outros de existência periódica ou cíclica, transformando-

se assim em elemento da natureza espacial criado pela sociedade para demarcar seu 

império sobre os demais.   

É relevante considerar que a construção processual do espaço geográfico 

integra a evolução técnica da humanidade, porém é com a dinâmica da globalização em 

vigência que o espaço geográfico passou a internalizar um novo significado, no qual a 

divisão do mundo em diversas áreas de mercado configura espaços territorialmente 

demarcados, segundo a necessidade de cada grupo social. 

Nesse sentido, Moraes (1990) considera que a existência do território é 

fundamental para conceber a formação do poder dos Estados. Assim, o autor analisa 

que, para reconhecer o território na concepção Ratzeliana, ele pode ser avaliado como 

sendo uma constituição e ampliação do espaço vital, apresentando mecanismos 

essenciais para o nascimento do Estado, enquanto área política que caracteriza os 

territórios, que, ao se conformar em local, determina poder entre grupos de populações 

que possuem interesses diferentes. 
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Saquet (2007) ressalta que o território consiste no compartimento do espaço, 

fruto da diversificação de valores e organização, cujas funções principais servem de 

abrigo, lócus de segurança e de trampolim para o surgimento de oportunidades que 

gerem riquezas. Dessa maneira, devem-se pensar os territórios depois de consolidados 

como espaços que dão condições de novas oportunidades, principalmente quando é 

analisado pelo lado da situação econômica. No entanto, os territórios, além de conceber 

em sua estrutura básica de nova funcionalidade, podem ampliar seu poder de dominação 

na medida em que a necessidade do capital se faça atuante dentro de certa escala de 

produção.   

Dessa forma, a questão territorial passa a representar, diante do conjunto 

social, o espaço que se manifesta a partir das identidades criadas pelos grupos ou 

comunidades que o habitam. Assim, para Moraes (1990), Sposito (2004), o território 

juridicamente se refere à base geográfica de um Estado, sobre o qual se exerce 

soberania e que possui meios de produção, os quais diferenciam dos demais, dentro do 

conjunto de espaços sociais. 

Vale ressaltar que a forma de uso dos territórios é determinada pela 

sociedade que desenvolve em cada local uma forma de organizar e agir sobre os espaços 

geográficos. Nesse sentido, a maior intensificação do trabalho como elemento motor de 

reprodução de riquezas faz dos territórios áreas de forte dominação e poder. 

Ademais, ao longo da história da humanidade, os primeiros povos nômades 

não tiveram as mesmas identidades pelos territórios como os povos atuais, pois não 

tinham uma relação mais direta na busca incessante de material proveniente da natureza, 

assim a terra passa a ser disputa de riqueza para muitas sociedades, as quais levaram a 

gerar conflitos e dominância para diversos grupos sociais. 

Nesse sentido, a conotação política do território relaciona-se ao espaço dos 

indivíduos, de deslocamento sem limites e de apreensão da realidade pelos integrantes. 

Por isso, Santos; Sousa e Silveira (2002), Souza e Guidice (2009) inferem que os 

territórios são sinônimos de espaço humano, habitado e apropriado pelas relações de 

poder nas diversas esferas da sociedade. 

Essa condição deixa a sociedade cada vez mais detentora de poder, além de 

formarem grupos de exclusão na medida em que alguns territórios são mais dinâmicos e 

levam ao enriquecimento de uma significativa parcela da população em pontos 

diversificados do planeta.    
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Nessa perspectiva, Corrêa (2001) entende que o território vincula-se à 

geografia política ou à geopolítica, isto é, contempla as dimensões políticas e afetivas 

ou ambas, revelando-se como palco de relações de poder e dominação, ou seja, surge 

aqui a concepção de territorialidade, no sentido de um processo multidimensional 

inerente à vida em sociedade, haja vista que a vivência humana requer constantes 

relações, redundando na construção de espaço que possui poder. 

Na relação de dominância e poder, sempre prevalecem aqueles que detêm os 

meios geradores de reprodução de capital, característica mais eminente no momento em 

que o modo de produção capitalista exige acúmulo de bens que gerem riquezas e, 

consequentemente, levam às divisões dos espaços geográficos.   

Sposito (2004, p.113) analisa o território a partir das “diferentes maneiras 

que a sociedade se utiliza para se apropriar e transformar a natureza”, na medida em que 

ele se constitui em lócus provedor de recursos naturais necessários para a realização de 

distintas atividades produtivas.  

Essas atividades têm como características difundir no cerne da discussão a 

relação de propriedade que a sociedade faz no território, levando para a maioria dos 

casos conflitos que comumente provocam desordem no espaço. Geralmente, esses 

conflitos são gerados pelos grupos minoritários que são detentores dos meios de geração 

de bens e passam a comandar, de forma intensiva, todos os processos produtivos de uma 

determinada área.  

Destarte, Haesbaert (2002) considera a forte concepção naturalista dos 

territórios, os quais passam a envolver sentimentos e sensibilidades humanas, moldados 

pela própria natureza natural ou a cultural, criada no mesmo âmbito espacial. E, em 

contraposição, a visão etnocêntrica ignora a noção da relação homem-natureza ao 

considerar o território como constituição puramente humana, possibilitando o controle, 

domínio e a apropriação. 

Dessa forma, a dominação do espaço por determinadas atividades realizadas 

pelos grupos sociais proporcionam como consequência o fortalecimento das 

desigualdades sociais nos mais variados âmbitos da constituição econômica, que na 

grande maioria são originados pelas formas de apropriação dos meios de produção. 

É assim que o território designa-se como espaço que estabelece um produto 

de relações e de forças desiguais, sobretudo no atual estágio em que o capitalismo 

mundial atingiu o ápice de mudanças e cujo desdobramento é a incidência do processo 
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mais transformador na atualidade que é o da desterritorialização, evidente em todas as 

partes do mundo. 

É relevante destacar que a desterritorialização é uma forma de entender os 

espaços geográficos dentro de um novo processo estrutural, onde a maior parte dos 

agentes impulsionadores de transformação é representada por elementos externos 

àqueles que fazem parte do dia a dia de uma determinada ação que regula um território.  

Haesbaert (2006) ressalta que, em função da globalização vigente, a 

dinamicidade das ações sociais no mundo consiste na eliminação de todo e qualquer 

tipo de fronteiras existentes no planeta, como econômica, política e cultural, as quais 

movimentam permanentemente os territórios, diminuindo as distâncias e aumentando 

consideravelmente a velocidade das transformações. 

Todavia, este contexto de organizar novos territórios é fundamental para o 

surgimento da desterritorialização, na medida em que geralmente uma pequena parcela 

da sociedade tem condições de realizar essas mudanças, por possuir as principais 

ferramentas de reorganização espacial no momento em que imprime no espaço novas 

dinâmicas econômicas que ao mesmo tempo destroem identidades culturais, 

possibilitando o surgimento de outra forma de territorialização. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, esse processo provoca a 

reterritorialização, que se caracteriza pelas relações sociais, econômicas, políticas e 

culturais que estão articuladas entre si, dentro de um novo modelo de atuação em um 

determinado espaço geográfico que passa a seguir outra lógica de organização, 

conforme a exigência do setor pelo qual esse território será qualificado.  

Assim, esse panorama consiste na base da integração mundial em vigência, 

que proporciona o aprofundamento da intensificação da territorialização, provocando 

assim o aparecimento das multiterritorialidades, evidenciando que não se trata de uma 

transformação quantitativa, mas de alternativas territoriais que possuem maior 

facilidade de acesso, bem como rápido poder de mudança. 

Nesse sentido, o processo de consolidação de novas territorialidades fica 

mais acentuado e periódico, pois as transformações locais vão acompanhar as 

necessidades da sociedade que são constantemente alteradas. Dentro dessa perspectiva, 

Souza (2000) corrobora ao considerar que os territórios são construídos e 

desconstruídos dentro de diversas escalas de tempo e que somente a forma de atuação 

da sociedade ao meio determinará a permanência ou a mudança do território. 
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Assim, as relações sociais projetadas no espaço geográfico apresentam os 

substratos materiais e visíveis que diferenciam os territórios, à luz do trabalho realizado 

pela sociedade ao longo de um tempo. Os atores que dominam os territórios possuem 

necessidades de uso diferente do espaço. Por esse motivo, as novas territorialidades vão 

determinar, para todos os instantes, quem domina e quem é dominado. 

Raffestin (1993) considera que as novas territorialidades têm adquirido uma 

condição bem particular, por considerar multidimensionais os espaços vividos e 

determinados territorialmente para a sociedade em geral. No entanto, vale destacar que 

cada sociedade tanto produz como ela é produto do processo territorial, pois vai ser 

nesse espaço que todas as relações sociais vão se tornar mais perceptíveis. 

Assim, os espaços geográficos vão se tornando os símbolos e as marcas das 

contradições, que se podem perpetuar ao longo do tempo. As intervenções sociais, 

denominadas por Santos de próteses, são os principais mecanismos de manutenção e 

articulação dos espaços geográficos, pois dão condições para a continuidade do 

processo de exploração dos meios geográficos.     

É nesse sentido que Saquet e Sposito (2009) consideram que a base da 

evolução da sociedade está associada na utilização dos espaços como território na busca 

de evolução, sobretudo a econômica como norteadora para a manutenção da sociedade. 

Certamente, o território de atuação da sociedade é um espaço delimitado com ou sem 

forte representação social, pois vai depender da forma como a produção econômica irá 

caracterizar os territórios antrópicos espalhados pelo mundo. 

Destarte, as novas territorialidades geram condições que estabelecem um 

maior ou menor grau de acesso da sociedade, os bens materiais os quais 

consequentemente levam ao poder. Por isso, Saquet e Sposito (2009) avaliam que a 

territorialidade pode ser marcada por características (econômicas, políticas, culturais, 

etc.) que a diferenciam e a definem, dentro de um determinado espaço. 

Cada uma dessas características dá mais fortalecimento ao processo de 

controle da sociedade em um determinado momento da história. Para os autores 

supracitados, essa dominação exige totalmente a delimitação de uma área, para que haja 

o fortalecimento dos que comandam e daqueles que obedecem. Essa área, quando 

demarcada, passa a fazer parte de um conglomerado que exige uma melhoria dos meios 

infraestruturais, que exigem uma adequação dessas regiões aos mais modernos meios 

técnicos e informacionais. 
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E é por meio desses espaços mais dinamizados que as transformações 

essenciais ao espaço geográfico são responsáveis para tornar essas áreas integradas aos 

locais mais contemporâneos do processo produtivo do país. Assim, surgem os espaços 

que possuem o que Santos (2002) chama de rapidez, fluidez e de fragmentação. 

Dentro desse contexto de mundo globalizado, os territórios sofrem uma 

integração mais consolidada que leva ao desenvolvimento de espaços cada vez mais 

integrados e dependentes uns dos outros. Por conseguinte, gerando a cadeia global 

como reflexo do conjunto de exigências apresentadas para todas as regiões do mundo 

atual. 

Desse modo, Raffestin (1993, p.159) destaca que a territorialidade marcada 

pela conexão do espaço global, em especial na cultura americana, pode ser definida 

como “um fenômeno de comportamento associado à organização do espaço em esferas 

de influência ou em territórios nitidamente diferenciados, considerados distintos e 

exclusivos, por parte de seus ocupantes ou definidores”. 

Dessa forma, é perceptível que essa condição leve ao forte processo de 

inclusão e exclusão da sociedade ao mesmo tempo dentro de um determinado território, 

pois nem todos os atores envolvidos no modo de produção ora desenvolvido serão 

completamente absorvidos pelos novos postos de trabalhos aqui originados. 

Tal fato gera uma instabilidade nos novos territórios, os quais são, na sua 

grande maioria, áreas marcadas por uma grande parcela de exclusão social, visto que os 

elementos estruturantes das atividades desenvolvidas são extremamente seletivos, 

sobretudo quando diz respeito à qualidade da mão de obra empregada.   

Ademais, é relevante considerar que os meios estruturais mantenedores dos 

territórios são sempre organizados em função de colocar, em destaque e numa boa 

condição econômica, uma pequena parcela da sociedade, a qual irá possuir condições de 

gerar e ampliar seu poder em um dado território, levando ao desenvolvimento do 

processo de desterritorialização.   

Dessa forma, Corrêa (2002, p. 252) enfatiza com essa assertiva ao destacar 

que toda organização territorial, para um determinado fim, resulta em uma 

desterritorialização que pode manifestar umas das consequências desse processo 

anteriormente apresentado por Souza e que na maioria dos casos nem sempre é seguida 

de uma nova territorialidade aqui representada por uma nova reterritorialização a qual 

leva: 
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A perda do território apropriado e vivido em razão de diferentes 
processos derivados de contradições capazes de desfazerem os 
territórios. Assim novas territorialidades ou reterritorialidades surgem 
como novos territórios, neste caso os deslocamentos espaciais como as 
migrações constituem a trajetória que possibilita o abandono dos 
velhos territórios para os novos. 

 
 

Cabe destacar dentro desse contexto também que a mobilidade da população 

é uma das consequências imediatas, na formação de novos territórios, sobretudo para as 

regiões menos dinâmicas economicamente do país. Por isso, parte dos conflitos ora 

ocasionados nessas áreas são resultantes da não absorção de uma parcela significativa 

do exército de reserva, o qual acaba se formando nos centros mais eficazes 

economicamente no Brasil e do Mundo. 

É por essa condição que nessas áreas os processos de adequações exigidas 

com as novas territorialidades são responsáveis por gerarem uma forte segregação da 

sociedade que ali reside. Tal forma de segregar está marcada na paisagem e é percebida 

nessas áreas com maior ou menor poder de atuação dos gestores locais. 

Outrossim, Haesbaert (2002, p. 121) explicita que, 

  

Enquanto a dominação do espaço por um grupo ou classe traz como 
conseqüência um fortalecimento das desigualdades sociais, a 
apropriação e construção de identidades territoriais resultam no 
fortalecimento das diferenças entre os grupos, o que, por sua vez, pode 
desencadear tanto uma segregação maior quanto um diálogo mais 
fecundo e enriquecedor. 

  

Nessa perspectiva, o autor supracitado ainda salienta que essa condição de 

desterritorialização e de novas territorialidades fundamenta-se na vertente política, na 

qual o território se compõe em um espaço com delimitações, porém ponderado; cultural, 

quando o território se constitui em representações simbólicas da sociedade; e 

principalmente, econômico, na medida em que passa a ser visto como fonte de recursos 

que incorpora a relação capital/trabalho e a consequente divisão social e territorial do 

trabalho. 

Esta configuração coloca em evidência que a substituição dos territórios, ao 

longo do tempo, ocorre em função de as identidades culturais serem suplantadas pelas 

novas técnicas e redes globalizantes, dos grandes grupos econômicos que lideram o 
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mercado mundial e que tendem a crescer constantemente em áreas mais pobres do 

mundo.  

Dessa forma, o território ganha arranjos que impõem comportamentos 

diferentes, graças às enormes possibilidades de produção e, sobretudo, da circulação dos 

insumos, dos produtos, do dinheiro e dos homens. Esse processo de desterritorialização, 

para Santos (2005), reflete a união vertical dos vetores de modernização entrópicos que 

proporcionam desordem para a sociedade local, reforçando o contexto apresentado 

anteriormente, quando se destaca que a desterritorialização é marcada pela forte 

presença de separação das comunidades de uma determinada localidade.   

Tal cenário expressa, em consonância com Dias (2004, p. 68), que “estamos 

diante de uma busca voraz de mais uma fluidez, o que engendra a procura de técnicas 

cada vez mais eficazes”, as quais objetivam atender a demanda do mercado mundial que 

exige da sociedade uma maior interação do sistema econômico, o qual crie 

possibilidades de aberturas cada vez mais abrangentes com outras localidades ao 

processo de desenvolvimento das redes e dos nós, criando assim as novas 

territorialidades nos mais variados ambientes culturais. 

Para isso, Santos e Silveira (2001) consideram que o local onde se 

presenciam espaços abertos a ampliação da fluidez é seletiva e não-igualitária, 

aumentando de modo significativo as desigualdades entre as regiões dos países em 

desenvolvimento, as quais são resultados da incorporação progressiva de capital fixo e 

constante, tendo propósito de promover metamorfoses dos territórios com a nova (des) e 

territorialização. 

Assim, a relevância do aperfeiçoamento tecnológico nessa nova etapa de 

organização espacial gera mudanças nos territórios, frutos do processo exclusivamente 

social composto por objetos e ações que manifestam a dialética entre a composição 

técnica e orgânica, as quais propiciam simultaneamente as transformações exigidas pelo 

processo de globalização. 

Logo, o território revela-se como essencial para compatibilizar os 

movimentos globais, uma vez que a velocidade com que os estratos mais privilegiados 

da burguesia destroem e reconstroem o espaço social, tornando-se as referências 

marcantes do processo de (des) (re) territorialização do mundo capitalista atual. 

No entanto, Haesbaert (2006) destaca que essa forma de (des) (re) 

territorialização também significa a diminuição ou o enfraquecimento das fronteiras a 
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partir da mobilidade das pessoas, bens materiais, capitais e/ou informações. Portanto, a 

lógica da organização territorial, hodiernamente expressa a difusão da técnica, do meio 

científico e, especialmente, da velocidade das informações, que proporcionam aos 

territórios uma articulação mais integrada das relações de trabalho perante a sociedade.  

 Desse modo, esse processo de desenvolvimento na atualidade, analisado a 

partir da introdução do meio técnico-científico e informacional, provoca a (des) (re) 

territorialização do espaço, onde a implementação de todas as atividades econômicas 

apresenta a maior possibilidade de mobilidade das pessoas, de produtos, de mercadorias 

e de dinheiro, o que redunda, consequentemente, na incidência de desigualdades 

territoriais, ou seja, espaços que comandam e aqueles que obedecem. 

Contudo, é importante ressaltar que essa mobilidade conduz à criação de 

vários espaços que estão susceptíveis às novas adequações da economia vigente, 

levando assim a conformar territórios que se integram ou não às exigências do mercado 

mundial. 

Portanto, a apreciação sobre o espaço geográfico e o território socialmente 

construído constitui-se em elemento básico para o entendimento de novas formas de 

organização da sociedade, na medida em que as formas territoriais consistem no 

conjunto de espaços inseridos num sistema natural, herdado por uma determinada 

sociedade. 

 

 

3.3 Escalas de produção e a configuração espacial da agricultura 

moderna no Nordeste 

 

 

A região Nordeste sempre foi uma das áreas no Brasil de maior 

representatividade de trabalho no campo. Tais marcas são heranças de um passado 

ligado ao processo de colonização que se perpetuam e deixaram seus registros nas 

paisagens até os dias atuais. 

Grandes extensões de terras voltadas para a monocultura, em todas as suas 

sub-regiões (Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte), representam o grande poder 

dos latifundiários na organização espacial e territorial do trabalho na maior parte dos 

estados que compõem a região. 
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Deste modo, a cultura ora desenvolvida na região é na maioria das vezes 

voltada completamente para o mercado exterior e tem provocado, nas últimas décadas 

do século passado, um processo de territorialidade dos espaços agrários da região, 

contribuindo, assim, decisivamente para o surgimento de novas áreas dominantes e 

economicamente fortes no país. 

É dessa maneira que o Nordeste passa a integrar a lógica do capital 

moderno, com o aparecimento dos territórios agrícolas que fazem a região tomar 

dimensões bem opostas quando analisamos o território dentro do contexto agrário: de 

um lado, uma agricultura de subsistência realizada em pequenas propriedades, com 

baixíssimos investimentos e empregando uma parcela significativa da população; do 

outro lado, o desenvolvimento de agriculturas totalmente integradas ao modo capitalista 

de produção, o qual tem tomado grandes proporções espaciais. Algumas localidades 

foram estrategicamente organizadas para receber incentivos públicos e privados que, 

culminaram nesta etapa de reterritorialização de grande parte do Nordeste ocidental, 

principalmente aquelas áreas que são consideradas como a última fronteira agrícola 

brasileira, localizadas nos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. 

De acordo com Marcos (2006, p. 204), o Nordeste, assim como todas as 

outras regiões do Brasil, no final do século XX precisou fazer diversas adequações em 

suas variadas estruturas econômicas. Dessa forma, Marcos ressalta que,  

 

No plano econômico, a opção de classe do Estado brasileiro 
consolida-se através da aceitação e da legitimação do modelo 
neoliberal, de defesa da necessária integração do Brasil na economia 
mundial. No campo, tal inserção se daria pelas mãos do agronegócio. 
 

E é desse modo que o agronegócio vem se tornando uma representação 

extremamente abrangente no país. A busca por um amplo mercado consumidor, altas 

taxas de lucros, exportação em grandes escalas são as marcas do processo da 

reestruturação produtiva dos territórios de desenvolvimento de atividades econômicas. 

Cabe considerar que a agricultura moderna tem proporcionado novas 

dinâmicas socioambientais nas mais diversas formas de espaços culturais. No entanto, a 

emergência que o capitalismo atual produz nos territórios revela a nova proporção de 

dominação de um grupo que possui uma grande articulação financeira, responsável por 
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territorializar o capital em pontos estratégicos do Brasil e, em especial, na região 

Nordeste do país, com a formação das agroindústrias. 

Para Elias (2006, p. 222), o aparecimento destes complexos agroindustriais,  

 

Desenvolveu-se no país desde o período de comércio em grande 
escala, somente quatro séculos mais tarde ela apresenta mudanças 
radicais. [...] parte destas transformações são resultados da revolução 
tecnológica também ter atingido essa atividade. 
 

Nesse sentido, é importante ressaltar que as técnicas usadas para aprimorar 

todos os meios de produção, principalmente no final do século XX, tiveram uma 

participação essencial para o crescimento da quantidade de áreas plantadas, bem como o 

da produção. Além disso, essa condição de reprodução em grandes escalas difunde as 

inovações por todos os lados, proporcionando uma integração dos espaços geográficos. 

É desse modo que as territorialidades agrícolas vão dando lugar para as 

novas territorialidades, as quais se apropriam do espaço de forma rápida e necessitando 

de vários elementos disponíveis nos meios naturais e sociais, configurando as paisagens 

cada vez mais dinâmicas no meio rural. Neste momento em que o meio técnico-

científico-informacional comanda a maior parte das ações realizadas pela sociedade, as 

metamorfoses dos ambientes constituem os indicadores de posse cada vez mais 

crescente da artificialização do campo brasileiro com grande reflexo nas cidades. 

Assim, a ligação entre o campo e a cidade reforça a dependência entre esses 

espaços, totalmente integrados ao modo de produção capitalista, os quais conseguiram 

impor várias maneiras de consolidação do capital local, na medida em que estes são 

complementos uns dos outros, mantendo ativados os interesses de ambas as partes, no 

processo de acumulação de capital e riqueza. 

Contudo, essas relações econômicas ora surgidas na região Nordeste, que 

tem o agronegócio como principal fonte econômica, exige uma implementação de meios 

técnicos e informacionais que deem suporte para todas as etapas do processo de 

produção. Assim, a aquisição de grandes lotes de terras, a melhoria dos sistemas 

habitacional, educacional, saúde e de comércios são apenas uma parte das exigências do 

capital vigente, o que faz essas áreas extremamente seletivas, integrando todos os 

complexos agroindustriais a um só, entre todos os outros ligados à mesma atividade. 
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Pode-se considerar que a seletividade espacial de áreas no Nordeste 

apresenta um processo de reestruturação produtiva que passa a ter, no seu entorno, todos 

os meios necessários para a manutenção desse mercado. No Nordeste, em especial as 

áreas que compreendem o bioma Cerrado, que se localizam no Oeste do estado da Bahia 

e no Sul do Piauí e Maranhão, diversas cidades passaram a integrar o circuito de 

produção das agroindústrias, tendo como consequência uma aproximação desses 

municípios aos centros mais dinâmicos de produção do país. 

Elias (2006) ressalta que, nos últimos anos, a formação dos Complexos 

Agroindustriais (CAIs) são imprescindíveis na organização da dialética espacial, 

proporcionando o aparecimento de subespaços dinâmicos em pontos diferentes do país. 

É dentro desse contexto que os estados do Maranhão e do Piauí passaram a fazer parte 

de um novo momento que, alicerçado na produção de grãos voltados para a exportação, 

têm conseguido melhorar suas participações no PIB brasileiro, mesmo que de forma 

ainda muito pontual as cidades que estão integradas ao circuito moderno da agricultura. 

Em decorrência desse processo, é que alguns espaços são considerados 

como luminosos, por apresentarem um arranjo territorial que articula todos os setores da 

economia em um só lugar, além de transformarem em pontos extremamente estratégicos 

no interior do país, na medida em que dão condições para a ampliação da economia em 

áreas de pouca representatividade dentro do contexto econômico do Brasil. 

É nesse sentido que as localidades tidas como luminosas vão sendo criadas e 

contribuindo para levar diversos munícipios da região Nordeste a mudarem 

completamente seus modos tradicionais de produção. Ademais, o Estado brasileiro tem 

nos últimos anos uma participação efetiva e determinante no mercado mundial, por isso 

é pressionado a se fazer presente dentro dos modos de integração comercial existente no 

momento hodierno. 

É desse modo que nasce a chamada agricultura científica tratada por Santos 

(2000) e representada pela fortíssima introdução da ciência, da tecnologia e da 

informação, ou seja, concede ao lugar o aparecimento de uma agroindústria que tem 

total condição de competição, com todas as outras localizadas nas mais diversas regiões 

do planeta. 

Um ponto que se pode destacar dentro desse contexto é referente à 

necessidade que se tem de fazer, desse setor de atividade econômica, uma 

complementação do mercado consumidor, sobretudo de áreas que ficam em outros 
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países, com produtos que não são cultivados em seus territórios, mantendo assim uma 

relação reciproca de compra e venda de produtos primários e industrializados ao mesmo 

tempo. 

Esta condição apresentada anteriormente faz da agricultura moderna, 

principalmente aquela realizada no Nordeste do Brasil e, em especial, na região que 

compreende os estados da Bahia, Maranhão e Piauí, como sendo áreas que a partir do 

momento em que foram implantados esses tipos de empreendimentos, todos os 

financiamentos estatais passaram a ter maiores prioridades para essas áreas, criando 

assim uma fragmentação no espaço, por concentrarem uma gama mais veemente de 

atuação de políticas públicas e de todos os sistemas de objetos, que favoreçam a 

seletividade desses espaços no conjunto dos demais. 

Nessa direção, a segregação desses espaços torna-se algo necessário para 

que possam continuar a existir as relações de dependências entre regiões, consolidando 

assim as especializações territoriais produtivas que, de acordo com Santos e Silveira 

(2001, p.135), “aumentam a necessidade do intercâmbio que se dá em um vasto espaço” 

que, na sua grande maioria, ainda é constituído por áreas extremamente isoladas das 

demais.  

Mas é importante ressaltar que, por meio do desenvolvimento de uma 

determinada atividade econômica, acaba ocorrendo uma integração entre as regiões 

produtoras e todos os outros locais que possam completar de alguma forma as carências 

estruturais apresentadas por esses municípios considerados luminosos, dentro do 

contexto econômico em que estão envolvidos. 

Tal condição representa um momento da história de ocupação dos espaços 

geográficos por todas as partes do mundo, assim, como reforça o desenvolvimento do 

movimento desigual e combinado, tão marcante na história de produção e reprodução 

dos meios geográficos existentes no planeta. Ademais, essa articulação acaba 

fortalecendo regiões como o Nordeste brasileiro, que passa a impor diversas formas de 

ajustes nos espaços locais, as quais sejam prioritárias para organizar essas localidades, 

principalmente aquelas ligadas à agricultura moderna. 

É com base nessa condição que se faz preciso compreender que todos esses 

espaços são frutos de uma dinâmica econômica que, cada dia, avança de maneira mais 

rápida pelo território brasileiro e que está significativamente melhorando em todos os 
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setores de atividade econômica os municípios envolvidos. Por isso, destaca-se a seguir 

como essa dinâmica da agricultura cria os espaços luminosos e opacos. 

 

 

3.3.1. O surgimento dos espaços luminosos e opacos 

 

 

A organização dos territórios está sempre associada à maneira como a 

sociedade impõe seu modelo de apropriação dos mais variados espaços existentes no 

planeta para dele retirar o que necessita. Quanto mais conhecimento apropriado dos 

locais de vivência, maior será o poder de dominação e transformação de áreas. 

A velocidade das modificações e adequações dos meios físicos é 

fundamental para que os territórios sejam demarcados e somente a partir desse momento 

é que cada espaço geográfico vai receber tratamento diferenciado dos demais. No 

período hodierno, as grandes articulações financeiras têm exercido um forte papel na 

dinâmica de organização de espaços. 

É dentro desse contexto que Santos (2000) chama de motor único o meio 

que dá sustentação ao modo de produção capitalista, sendo este a célula de comando da 

humanidade sobre a Terra, o qual está produzindo modalidades diferentes de atuação, 

que tem provocado uma dinamicidade de determinados espaços em detrimento de 

outros. 

No entanto, essa condição faz parte do processo de aperfeiçoamento e de 

especificidade de algumas áreas que acabam determinando o modo econômico que será 

a base de sustentação de várias localidades e que a caracterizará diante das demais, 

selecionando assim regiões que passam a comandar as ações e outras que obedecem, 

favorecendo a implantação de um conjunto de condicionantes, os quais tornaram cada 

vez maiores as interdependências entre as mais variadas regiões do país e do mundo. 

Outrossim, pode-se considerar que a dinamicidade das atividades 

econômicas pelo planeta tem gerado uma reorganização dos espaços, provocando 

indiscutivelmente as desigualdades territoriais, as quais dentro de um período histórico 

se consolidam e favorecem a formação de regiões que Santos e Silveira (2001) 

determinam de luminosos. 
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Mas, dentro dessa própria linha de análise, assim como os espaços 

luminosos são formados, em oposição a eles surgem aqueles que são denominados de 

opacos, os quais se caracterizam por não possuírem os mesmos mecanismos estruturais 

dos espaços luminosos. Dessa maneira, pode-se compreender que a implantação da 

agricultura moderna por todo o território brasileiro provoca mudança de grande porte, 

na economia, na qualidade de vida da sociedade, no sistema educacional, político e no 

meio socioambiental. 

Nesse sentido e com o intuito de consolidar cada vez mais a economia 

agrária no país, a região que compreende o bioma Cerrado, o segundo maior 

ecossistema do país, passa a se tornar área de grandes luminosidades econômicas, por 

concentrarem nessas localidades a maior parte das produções agrícolas voltadas para a 

exportação, sobretudo nos cultivos de grãos e, em especial, o da soja, o que tem 

contribuído decisivamente para uma nova lógica de (re) organização dos territórios nos 

espaços agrários no Brasil. 

Para Frederico (2010, p. 68) a dinamicidade desses espaços é representada 

pelas formas como essas áreas se integram na economia vigente. Assim, 

 

Nestas regiões onde o meio técnico, científico e informacional se faz 
presente, tanto as ações quanto os objetos possuem um grande 
conteúdo em ciência e, sobretudo em informação, proliferando os 
setores de serviços com as mais variadas formas de especializações. 
Esse fator é o principal responsável pelo fenômeno da urbanização 
nessas áreas, pois é na cidade que o consumo dos serviços acontece e 
é nelas também que a informação oriunda das diversas partes do globo 
é tratada e retransmitida. 
 

 

O campo e a cidade serão aqui nesse sentido, são os lócus de reprodução 

altamente capitalista que gira em torno da agricultura moderna, pois neles apresentarão 

o maior conjunto de elementos que marcam o domínio de uma sociedade no território. 

Destarte, vale ressaltar que, quando mais intensiva for a utilização dos espaços para a 

produção de uma economia, também maiores serão as mudanças aplicadas às paisagens, 

que deverão exibir-se como um termômetro para a velocidade e o grau de utilização dos 

espaços por uma atividade específica. 

É deste modo que nascem as cidades do agronegócio (ELIAS, 2007), 

caracterizadas quando todas as suas funções terão como finalidade atender as principais 
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necessidades do mercado agrícola. Por conseguinte, passam a ser chamada de cidades 

funcionais, pois atendem ao ritmo de exigência do campo moderno e, 

consequentemente, tornando-se cidades luminosas por concentrarem a maior gama de 

investimentos ora adquiridos com a expansão do capital agrário. 

Tais funções adquiridas nessas cidades são muitos comuns entre todas elas, 

por apresentarem a mesma riqueza econômica, fazendo com que se concentrem, nos 

centros de maiores dinamicidade populacional, os melhores bens de serviços e de 

consumo diversos, colocando-as de maneira superior no meio dos outros municípios, 

principalmente daqueles que estão mais próximos, que passam a ser dependentes de 

todos os serviços prestados por esses polos dinâmicos mais ativos economicamente. 

Dentro desse contexto, se conclui que as mais variadas escalas de produção, 

nesse caso, principalmente a agricultura moderna desenvolvida no Nordeste do Brasil 

nos últimos anos do século passado e início do atual, têm produzido novas (re) 

organizações dos espaços geográficos, na medida em que áreas extremamente 

esquecidas e deixadas de lado pela população por não apresentarem expectativas 

econômicas, foram integradas gradativamente ao mercado agrícola brasileiro e exterior 

(MUELLER, 1995). 

A modernização contemporânea da agricultura, em espacial aquela ocorrida 

no Oeste do estado da Bahia, no Sul do Maranhão e do Piauí, proporcionou o 

surgimentos dos hodiernos territórios dos grãos, que vieram acompanhados de um 

processo representado pelas novas territorialidades que a comunidade sulista introduziu 

na região de maneira rápida e de caráter fortemente segregador. 

Esses territórios dos grãos são, sem dúvidas, a marca de uma separação da 

sociedade diante daqueles que possuem os meios de produção e têm total controle de 

ampliação e continuidade dos negócios. Por conseguinte, do outro lado, permanece uma 

parcela significativa da sociedade local, que nem sempre é absorvida por completo pela 

dinâmica econômica local, ficando à margem de todo o processo existente. 

Assim, pode-se ressaltar que essa conjuntura existente no campo brasileiro, 

principalmente no Nordeste, deu lugar para um campo e a uma cidade, cujo movimento 

de reprodução da paisagem é muito veloz e, além disso, traz consigo uma forte divisão 

de todos os meios necessários para a constituição de uma vida em sociedade, 

caracterizando dentro de um espaço considerado luminoso os dois lados, prosperidade e 

atraso. 
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Portanto, para compreender a organização territorial dos espaços luminosos, 

se faz necessário vê-los como áreas que acumulam uma grande densidade de 

informações e técnicas, responsáveis pela manutenção do poder que essas áreas exercem 

sobre as demais. Os municípios na grande maioria adotam um arcabouço infraestrutural 

que atende uma parcela bem reduzida da população ali residente. 

No caso do estado do Piauí, os municípios que são considerados mais 

luminosos são Bom Jesus e Uruçuí, por terem, em suas bases de produção econômica, 

todos os meios necessários para atenderem uma lógica de capital bem concentrada e 

flexível às necessidades das grandes empresas que estão instaladas nessas localidades, 

gerando, dentro do seu próprio espaço, áreas extremamente diferentes entre si, por haver 

um processo de elitização de alguns setores locais. 

Nesse caso, cabe considerar que o município de Baixa Grande do Ribeiro 

vem numa posição intermediária entre os espaços luminosos e opacos. No entanto, o 

espaço denominado de opaco fica nessa região, representado pelo município de Ribeiro 

Gonçalves, o qual, durante essas duas décadas e meia de implementação da agricultura 

moderna, vem perdendo gradativamente espaço no setor econômico, por não apresentar 

condições infraestruturais que deem o suporte necessário para a expansão da fronteira 

agrícola nesse lugar.     

Porém, é relevante destacar também que Ribeiro Gonçalves constituía o 

maior município em extensão territorial do estado, sendo que perdeu boa parte do seu 

território, por conta do processo de emancipação do município de Baixa Grande do 

Ribeiro, que foi oficialmente instalado no início dos anos da década de 1990 do século 

passado, com o objetivo de atender a forte demanda de migração interna e externa 

existente para essa localidade, com finalidade especulativa sobre as terras produtivas 

localizadas no cerrado piauiense. 

Desse modo, o espaço geográfico aqui analisado e destacado como áreas 

luminosas e opacas, constitui uma fração da superfície terrestre onde a produção 

antrópica ocorreu de maneira intensiva, levando a um ordenamento dos espaços de 

maneira muito seletiva, os quais trazem consigo uma forte representatividade dos atores 

sociais que possuem poder, marcando a paisagem local de símbolos os quais 

determinam a ordem econômica exigida no local. Dentro dessa perspectiva é que se 

discute a seguir o papel da paisagem como reflexo das novas territorialidades que 

marcam profundamente esses municípios do cerrado piauiense. 
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3.3.2 A paisagem como reflexo das novas territorialidades 

 

 

Durante todo o processo de discussão em torno do conceito de paisagem, ao 

longo da evolução da ciência geográfica, distintos foram os modos de compreensão 

dado aos aspectos visíveis do espaço geográfico. As diversas formas de construções 

encontradas na superfície terrestre demonstram os modos de produções que uma 

sociedade exerce em um lugar do espaço (SCHIER, 2003). 

As representações culturais e simbólicas passam a fazer parte da vida 

cotidiana de todas as comunidades mundiais, que as tornam como referência ou 

identidade quando deixam suas marcas no espaço. Dentro desse contexto, pode-se 

avaliar que a expansão da fronteira agrícola ocorrida no final do século XX para a 

região Nordeste do Brasil contou de uma ampla e variada forma de adequação dos 

espaços agrários locais, os quais sofrem, em pouco tempo de exploração, 

transformações espaciais nunca percebidas na história econômica dos municípios 

envolvidos no processo de produção. 

Nesse sentido, a formação dos territórios agrícolas consolida uma 

dominação de uma pequena parcela da sociedade, detentora de meios de produção as 

quais se fixam em um determinado local, fazendo-o um polo de atração de 

investimentos, os quais mudam completamente seus ambientes naturais e sociais, a 

partir das intervenções estruturais ocorridas ao longo da implementação dos grandes 

projetos agrícolas. 

Dentro dessa perspectiva, Santos (2008, p. 103) considera que 

 

Uma situação geográfica, num determinado momento, sempre 
constitui o resultado de ações de diversos elementos, que se dão em 
diferentes níveis. Esses elementos são variáveis, pois mudam de 
significação através do tempo. 
 

Este modo de avaliar a organização do espaço geográfico, junto à dinâmica 

da paisagem e a consolidação de territórios, tem provocado a multiplicação de estudos 

científicos, que analisam, dentro da perspectiva de reprodução e organização dos 

lugares, o elemento norteador e impulsionador que leva a cada momento histórico uma 
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nova forma de se refazer o espaço, tornando-o assim a soma de processos que se 

inscrevem uns sobre os outros de forma inacabáveis. 

Numa perspectiva mais complexa de análise das maneiras intervencionistas 

que a sociedade exerce sobre os mais diversos lugares, considera-se aqui o trabalho 

antrópico como o maior reprodutor da paisagem, mantenedor da vida em sociedade. É 

ao mesmo tempo o formador dos territórios que dividem e subdividem os espaços em 

feições que marcam um meio cultural. 

Ou seja, o trabalho passa a ser o fruto mais importante da dialética existente, 

entre a necessidade de manutenção da vida em sociedade e a base física natural, que 

juntas dão condições para a existência das mais variadas formas de configuração 

paisagísticas espalhadas pelo planeta. Assim, a percepção de paisagem pode ser 

avaliada como um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais que, por meio 

dos interesses sociais distintos, irão compor partes diferentes de territórios de 

dominação. 

Quando se faz uma relação dessa condição com as novas formas de difusão 

das atividades agrícolas pelo Brasil, é relevante considerar que a introdução, cada dia 

mais acentuada, do meio técnico-científico-informacional proporciona novos complexos 

paisagísticos, os quais irão corresponder às somas de espaços de dominação dos 

territórios agrícolas, sobretudo perante as áreas que se encontram à margem dessa 

condição econômica. 

Características essas bastante evidentes nas áreas de expansão da fronteira 

agrícola no cerrado brasileiro, em especial no estado do Piauí. Para Frederico (2010), os 

novos instrumentos de ações de origens estatais e privados são usados na apropriação e 

prolongamentos dos territórios agrários, fundamentais para a efetivação de novas 

territorialidades que, através da implantação de vários elementos estruturais no espaço, 

estes locais irão se configurar como áreas de verdadeiras metamorfoses. 

É nesse contexto que se podem entender as grandes revoluções agrárias 

ocorridas no interior do Brasil na segunda metade do século XX, sobretudo aquelas que 

se localizaram nos estados da Bahia, Maranhão e Piauí. Neste último, o processo de 

implantação da agricultura moderna ocorreu no final da década de 1980, 

proporcionando o surgimento de verdadeiros oásis econômicos no meio do nada 

(BARBOSA, 2009). 
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Uma região esquecida, pelas grandes dificuldades econômicas que passava, 

as quais a marcaram profundamente por não apresentar condições de desenvolvimento 

que pudessem possibilitar retorno de grande expressão perante o restante do país.  Mas, 

com as intervenções dos poderes, público e privado no sul do Piauí, em especial a área 

que compreende o cerrado, passou a integrar umas das últimas fronteiras agrícolas do 

território brasileiro. 

Assim, as novidades introduzidas na região, alicerçadas principalmente na 

agricultura moderna, foram suficientes para acabar de vez com o preconceito sofrido 

por uma das áreas mais pobres do país. No entanto, tais acontecimentos provocaram 

uma reestruturação dos espaços locais, dando condições para o surgimento de um 

conjunto paisagístico jamais visto na história local. 

As pequenas propriedades foram sendo substituídas pelas grandes áreas 

monocultoras produtoras de grãos, principalmente a da Soja (Glycine max (L.) Merrill), 

chegando a ser o grão mais plantado na região, fazendo com que todos os grandes lotes 

de glebas fossem totalmente tomados pelo plantio da leguminosa. 

Por conseguinte, as porções dos espaços localizados tanto na zona rural 

como na urbana passaram a ter uma nova organização, as quais têm demarcado 

severamente os espaços habitados, levando a uma forte segregação populacional que 

vem impulsionando a formação dos territórios e consequentemente, o surgimento de 

uma nova paisagem bem contraditória, que divide culturalmente e socialmente os 

municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus e Uruçuí. Nesse caso, Ribeiro 

Gonçalves fica excluído, por não apresentar a mesma dinâmica agrícola que os outros 

três municípios. 

De acordo com Frederico (2010, p. 53), 

 

A nova organização territorial, fruto da chegada dessas verticalidades, 
impõe uma maior racionalidade ao uso e à regulação do território, 
ampliando as contradições. Essas áreas, ao receberem os 
investimentos privados, atraem uma grande quantidade de migrantes 
desejosos de uma melhor condição de vida, mas, na maioria dos casos, 
a desqualificação da mão-de-obra impossibilita a sua apropriação pela 
produção intensiva. O desemprego e as precárias condições de vida da 
população local e dos migrantes espalham o caráter excludente da 
agricultura moderna. 
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Contudo, estas áreas, mesmo contraditórias internamente, representam os 

espaços luminosos de acordo com Santos e Silveira (2001), por se tornarem mais hábeis 

a receber todos os meios necessários, ao longo de um processo de organização local, as 

principais infraestruturas que deem suporte para os modernos projetos agrícolas ali 

localizados. 

Assim, é relevante considerar que a materialização de todos os recursos 

disponíveis na natureza tem dado condições para que a sociedade possa usá-los e, 

através de sua máxima exposição pela paisagem, passam a ser valorizados e despertam 

grandes interesses, sobretudo dos que possuem os meios de produção. E é nesse sentido 

que a ação da sociedade sobre a natureza, em cada momento histórico, implica 

profundamente a formação dos novos territórios de exploração. 

Dessa maneira, as áreas que ficam localizadas na porção sudoeste do estado 

do Piauí e que apresentam as características ora descritas, passam a integrar o conjunto 

de localidades brasileiras que possuem, na exploração das suas paisagens, o meio que 

possibilita o suporte para a reprodução, cada dia mais rápido de um modo de produção 

que ganha a todo instante uma nova área de consolidação do capital agrário moderno. 

Destarte, pode-se avaliar que esses novos territórios agrícolas no Piauí 

podem se apresentar, dentro do contexto analisado, como um espaço delimitado que 

contém vários meios de intervenções, os quais os fazem diferentes dentro do sistema 

econômico estadual e representam, no Brasil e no Mundo, os principais lócus de 

reprodução do capital atual. 

E dentro deste contexto, compreender como essas transformações foram 

ocorrendo no interior do Piauí, uma série de condições se tornaram verdadeiros suportes 

básicos que, ligados ao meio físico-natural, são condições sine qua non para a fixação 

das atividades econômicas nos municípios. Assim, o próximo capítulo versa sobre as 

bases físicas locais do cerrado piauiense com suas características, que são aspectos 

fundamentais para o desenvolvimento da economia nos municípios pesquisados.     
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CERRADO PIAUIENSE 
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BASES FÍSICAS DO CERRADO PIAUIENSE 
 

 

O estudo da natureza constitui um dos meios mais utilizados dentro das 

ciências físicas e sociais por apresentar, através da paisagem, as heranças deixadas ao 

longo de um processo fisiográfico, biológico e patrimonial as mais diversas 

comunidades que marcaram, ao longo de suas existências, seus territórios de dominação 

dentro de um espaço.      

Assim, as formas de atuação da sociedade sobre o meio geográfico são 

determinadas, pelo modo de disposição em que são encontrados os bens na natureza. 

Dessa maneira, as grandes culturas que fizeram história perante a humanidade tiveram, 

nos meios disponíveis na natureza, o principal recurso explorado que lhes deram 

condições de sustentação, como, por exemplo, os povos egípcios, uma das mais 

importantes civilizações do planeta. 

É sob uma base física que o espaço natural dá condições de reprodução do 

trabalho social. Desse modo, faz-se necessário compreender os processos que levam à 

formação dos condicionantes físicos e sua distribuição pela Terra, os quais são 

fundamentais para a fixação de diversas formas de territórios que são impostos pelas 

comunidades mundiais. 

Assim, dentro dessa perspectiva, este capítulo buscou analisar as maneiras 

que levaram à organização e ao planejamento dos territórios agrícolas no cerrado 

piauiense, tendo como suporte a base física local. Sendo que, para isso, foi necessário 

fazer em um primeiro momento uma abordagem rápida sobre os elementos naturais aqui 

destacados, fundamentais que dão suportes à produção do espaço. Este item, assim, foi 

dividido em três subitens os quais foram segmentados da seguinte forma: o primeiro 

discorreu sobre as bases geológicas e feições geomorfológicas do cerrado no Piauí; o 

segundo analisou o papel do clima como condicionante de mudanças ambientais; o 

terceiro subitem avaliou os aspectos do solo e da vegetação local. 
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4.1 Localização das bases físicas da produção do espaço. 

 

O domínio morfoclimático do Cerrado em solo brasileiro constitui o 

segundo maior em extensão territorial, ficando atrás somente do Complexo Amazônico. 

Apresenta uma grande complexidade de variações de espécies bióticas e abióticas por 

toda a sua formação natural; parte dessa característica se dá por conta da sua localização 

entre os sistemas morfoclimáticos Amazônico e a Caatinga. 

Desse modo, o bioma Cerrado corresponde a 23,92% do território nacional, 

sendo que, deste total, apenas 16,18% estão no Nordeste, e 2,95% ficam em solo 

piauiense (FIGURA 3). Por conseguinte, no estado do Piauí, esse geoambiente está 

localizado numa posição bem estratégica, ou seja, nos limites da porção sudoeste 

margeando todo o sudeste do estado do Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3- Localização do Cerrado no Brasil e no Piauí 
Fonte: IBGE (2005), adaptado por Oliveira (2009). 
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As principais unidades geoambientais constituintes em território piauiense, 

principalmente no Cerrado, são, de acordo com Rivas (1996), em primeiro lugar, os 

compartimentos do relevo que marcam de forma mais expressiva as paisagens locais 

denominadas de Chapadões do Alto Parnaíba; os Vãos do Alto Parnaíba; Cabeceiras do 

Parnaíba e Chapadas das Mangabeiras. Todas estas áreas estão compreendidas no alto 

curso do rio Parnaíba e de seus afluentes da margem direita. 

Segundo Costa e Olszevski (2008), as mais variadas formas de paisagens 

nos cerrados ocorrem pela relação existente entre as diferentes litologias, formações 

geológicas, climáticas e vegetacionais, que no conjunto dão uma diversidade ímpar ao 

bioma brasileiro.         

 

 4.1.1 Bases geológicas e feições geomorfológicas 

 

Quando se analisa o espaço a partir de sua base geológica e as feições 

geomorfológicas nos ambientes, é importante ressaltar que a geomorfologia, juntamente 

com o tipo de solo, é fator determinante no processo de uso e ocupação de todas as áreas 

do planeta, por favorecerem o desenvolvimento de uma sociedade. 

Nesse sentido, quando se avalia a organização socioespacial da área onde se 

encontra o cerrado piauiense, é relevante destacar que toda essa região fica localizada 

no Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba, umas das mais importantes do Nordeste 

brasileiro.  Essa Bacia corresponde, na sua porção mais setentrional, a áreas que 

abrangem várias serras, dentre elas estão: a Serra Vermelha, do Gado Bravo, de Bom 

Jesus do Gurguéia, Penitente e Uruçuí (RADAM, 1973). 

Segundo RADAM (op. cit), as bases geológicas do cerrado piauiense têm 

origem nos Períodos Devoniano, Carbonífero e Permiano, todos da era Paleozóica. 

Dessa forma, pode-se ressaltar que essas compartimentações geológicas passaram ao 

longo de milhões de anos, sofrendo grandes perturbações de vários fatores físicos, 

químicos que foram essenciais para a modelagem do relevo nessa região. Assim, são 

frequentes os relevos bem dissecados, sobretudo na borda das escarpas e a altitude não é 

superior a 600m (FIGURA 4). 
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Figura 4: Mapa morfoescultural 
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Figura 5: Compartimentação do relevo na bacia do rio Uruçuí-Preto. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

 

Assim, a Figura 5 mostra parte do conjunto paisagístico existente na região, 

sobretudo por agregar nas áreas de depressões dentro dos recortes mais expressivos do 

relevo local (Segmento superior no mapa morfoescultural). Na sua grande maioria, esta 

compartimentação do relevo ainda apresenta sua cobertura vegetacional ainda bem 

original, por não serem as áreas propícias para realizar plantação em grande escala.  

No entanto, ainda de acordo com a figura acima, é importante considerar 

que os afloramentos de formação da era Paleozoica estão localizados na margem das 

bacias e dos vales dos rios que cortam toda a região. Esses complexos geomorfológicos 

são denominados de bacias sedimentares e, que são responsáveis por caracterizarem as 

feições do relevo que corta todo o sudoeste do Piauí.  

Assim, as bacias sedimentares dos principais rios existentes na região como 

Uruçuí-Preto, Gurguéia e Parnaíba são recobertas por fragmentos de minerais de rochas 

erodidas e sedimentos orgânicos, que datam das eras Mesozoica e Cenozoica e dão 

suporte para as formas do relevo local (RIVAS, 1996). 

Geralmente, nessas regiões, por apresentarem relevo muito irregular, o 

processo de ocupação é muito baixo, restando somente alguns poucos pequenos 

agricultores que realizam práticas agrícolas de porte bem reduzido, voltadas totalmente 

para a subsistência das famílias, não provocando conflitos de grandes proporções ao 

meio ambiente. Essas áreas são denominadas pela população local de “baixões”, as 

quais compreendem as partes mais baixas do relevo de cuestas bastante dissecado ao 
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longo do período geomorfológico (20 milhões de anos), onde as terras não têm valor 

comercial tão significante como nas áreas que se localizam nas porções planas e mais 

altas do relevo. 

Segundo Araújo (2006), a topografia desta área é bem específica no estado 

do Piauí, pois corresponde às grandes superfícies tabulares de estruturas horizontais e 

topos extremamente planos, sendo que todo este compartimento do relevo está cercado 

pelos vales dos rios que cortam a região (Segmento inferior no mapa morfoescultural) 

(FIGURA 6). 

 

                   
Figura 6: Compartimentação do relevo, Bom Jesus – PI.  
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

Essas camadas rochosas presentes na Figura 6 constituem parte do 

compartimento denominado Serra de Bom Jesus do Gurguéia, onde as maiorias das 

escarpas estão voltadas para a depressão periférica altamente dissecada. Um ponto é 

importante chamar atenção aqui para estes locais onde se encontram as depressões, que 

nos últimos anos a forte concentração populacional, principalmente no município de 

Bom Jesus, vem provocando o avanço da urbanização rumo às vertentes das serras, 

podendo em pouco tempo dar lugar para o surgimento de habitações em áreas com 

riscos de deslizamentos de terras (FIGURA 7). 
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Figura 7: Avanço urbano em Bom Jesus – PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
  

A falta de elaboração de um plano diretor mais específico de uso e ocupação 

do solo urbano, por parte dos órgãos municipais, tem agravado o crescimento acelerado 

de várias cidades no Brasil, especialmente aquelas que, assim como Baixa Grande do 

Ribeiro, Bom Jesus e Uruçuí, não foram preparadas para receber um forte adensamento 

populacional, em um curto espaço de tempo, provocando o problema apresentado 

anteriormente na Figura 7. 

Para Ptaltzgraff (2010) e Radam (1973), toda essa região localizada na 

Bacia do Piauí-Maranhão está dividida em três grandes subsequências de tempo 

geológico, são elas: Siluriana (Grupo Serra Grande), Devoniana (Grupo Canindé) e 

Carbonífero-Triássica (Grupo Balsas). Aqui para esta pesquisa, foram consideradas 

apenas duas das subsequências: a primeira, do Grupo Canindé, que inclui as Formações, 

Cabeças, Poti e Longá; a segunda, do Grupo Balsas, onde se encontram as Formações 

Pedra do Fogo e Piauí, além dos Depósitos colúvio-eluviais e aluvionares (FIGURA 8).
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Figura 8: Formações geológica da área. 
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Assim, de acordo com Ptalzgraff (2010) e Radam (1973), as primeiras 

características destas formações geológicas são sintetizadas a seguir: 

 Formação Cabeças – de gênese arenosa, sua estrutura apresenta sedimentos do 

tipo sigmoidal, com diamictitos com forte influência periglacial. Os arenitos 

encontrados nesta formação constituem texturas médias e finas, por vezes bastante 

argilosos. Além destes componentes, nesta formação intercalam siltitos laminados e 

folhelhos micáceos, com coloração arroxeada e/ou avermelhada ocorrida no final do 

Devoniano. Em algumas áreas, esta formação exibe uma estratificação cruzada planares 

bem desenvolvida, sendo que seu afloramento ocorre com maior expressividade no 

sentido nordeste – sudoeste, dando assim, condições para que a formação Cabeças seja 

encontrada em pequenas extensões por todo o estado do Piauí (FIGURA 9).  

 
Figura 9: Feição erosiva em arenitos da formação Cabeças, Bom Jesus-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
  Formação Poti – tem presença mais marcante nos ambientes deltaicos e de 

planície de maré e fluviais, sua constituição é marcada principalmente por arenitos fino-

médios, com forte presença de folhelhos pretos, micáceos e carbonosos. 

 

 Formação Longá – sua composição se dá na maior parte por folhelhos cinza-

escuro e micromicáceos, todos os estratos componentes desta formação foram 

depositados em ambientes nerítico plataformal, de baixa energia deposicional.  Ainda é 
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possível encontrar na sua constituição intercalações de arenitos finos, branco-amarelos, 

principalmente no vale do Gurguéia nas proximidades da cidade de Bom Jesus. 

 Formação Piauí – datada do Carbonífero Superior, as melhores exposições desta 

unidade surgem na porção Sul do estado, com afloramentos marcantes nos vales dos 

rios Parnaíba, Uruçuí-Preto e Gurguéia. Constitui uma sequência continental de 

folhelhos e argilitos, com coloração avermelhada e forte presença de calcário, além de 

aparecimento de intercalações de siltitos e folhelhos cinza-escuro e verde. Em seção 

mais inferior ocorre a presença de bancos espessos por arenitos, fino a médio pouco 

argiloso de cor róseo-avermelhada (FIGURA 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Extração de material arenítico na formação Piauí, Ribeiro 
Gonçalves-PI. 

Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

 Formação Pedra do Fogo – constituída na sua grande parte por arenitos, siltitos e 

folhelhos que se intercalam em proporções diversificadas. Os arenitos apresentam 

coloração branca e amarelo-clara, enquanto que os siltitos e folhelhos são de tonalidade 

vermelho-púrpura e verde. Calcário branco e leitos de anidrita são frequentes no topo da 

formação. Esta unidade aparece em setores mais específicos na depressão que 

compreende o vale do rio Parnaíba (FIGURAS 11 e 12). 
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Figura 11: Afloramentos rochosos na formação Pedra do Fogo, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Linha de pedra na formação Pedra do Fogo, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

 
A Figura 12 apresenta uma linha sequencial de pedras expostas na base do 

relevo, esta formação é muito frequente na região, sobretudo quando ocorrem cortes na 

formação rochosa, nas áreas onde foram abertas para a passagem de estradas é 

extremamente comum encontrá-las por alguns metros nas margens das rodovias.   
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 Formação Pimenteiras: essa formação aparece com menor extensão no sudoeste 

do Piauí, ou seja, em uma pequena mancha no extremo sudeste do município de Bom 

Jesus. São frequentes as presenças de folhelhos cinza-escuro a marrom-avermelhados. 

Aflora em áreas descontínuas numa faixa que acompanha a margem da bacia do rio 

Gurguéia. 

 Depósitos Aluvionares – aparecem principalmente nas planícies dos rios, sendo 

que os grandes rios que cortam todo o interior do estado apresentam uma grande 

proporção destes depósitos. São constituídos essencialmente por areias, cascalhos, siltes 

e argilas. 

 Depósitos coluviais – são representados pelos acúmulos de material de origem 

frequente dos sopés das áreas de encostas, onde a maior parte dos resíduos é 

transportada por efeito da gravidade para as áreas mais baixas do relevo.  

Desse modo, as condições geológicas e geomorfológicas apresentadas neste 

item dão condições para avaliar, nesta sequência, o papel que a rede Hidrográfica 

representa para o entendimento do complexo geossitêmico do espaço geográfico local. 

Assim, de acordo com Araújo (2006, p. 61), em qualquer lugar, todas “as 

condições de ocorrência de água em uma região dependem diretamente da interação 

entre o clima, a base geológica e o relevo, condicionando as formas de armazenamento, 

recarga e circulação da água”. A área que compreende a Bacia do Alto Parnaíba é 

subdividida em três grandes complexos hidrográficos, são eles: Sub-Bacia do Gurguéia, 

Uruçuí-Preto e Difusas do Alto Parnaíba.  

Cada uma dessas sub-bacias são representadas pelo seu rio principal, os 

quais passam por todos os municípios pesquisados. Desse modo, a sub-bacia do 

Gurguéia é representada pelo rio Gurguéia, um dos maiores rios localizado no sul do 

Piauí que deságua no rio de primeira ordem, o Parnaíba. O rio Gurguéia nasce nas 

Chapadas das Mangabeiras, numa altitude que chega a mais de 700m e é o maior rio em 

extensão no sul do estado, com 532 km de extensão. No seu vale, encontram-se vários 

municípios, dentre eles: Bom Jesus, Floriano, Corrente, Cristino Castro, Eliseu Martins, 

dentre outros (DIAS, 2004) (FIGURAS 13 e 14). 
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Figura 13: Leito do rio Gurguéia, Bom Jesus-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Vale do rio Gurguéia presença de superfícies alagadas na margem 

esquerda, Bom Jesus-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

 

As Figuras 13 e 14 deixam em evidência dois aspectos que podem levar a 

um agravamento futuro para esta bacia, especialmente nas localidades por onde o rio 

corta centros urbanos. Assim, o primeiro aspecto é percebido pela coloração das águas 

do rio, devido a grande quantidade de sedimentos em suspensão nas águas oriundas do 

assoreamento em vários trechos do leito do Gurguéia, o que tem prejudicado muito a 
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navegabilidade de pequenas embarcações, sobretudo a dos pescadores, os quais buscam 

nesse recurso natural sua fonte de sobrevivência. 

O segundo aspecto diz respeito ao processo de transformação de uma 

parcela bem considerável das margens do rio Gurguéia em pasto. O desmatamento 

intensivo, ocorrido na mata ciliar do rio, deu-se por diversos aspectos, dentre eles um 

dos principais está ligado à necessidade de manutenção dos animais em uma área que 

possui o regime pluviométrico muito variado, chegando a ficar mais da metade do ano 

sem chuvas, prolongando a estação seca. Como são poucos os mananciais hídricos na 

região que percorrem no seu leito o ano inteiro, essa prática é muito comum nessas 

localidades. 

 Além disso, tal condição natural beneficiou o desenvolvimento de 

atividades ligadas à pecuária de modo extensivo, favorecendo dessa maneira o 

crescimento dos rebanhos criados na margem do rio em praticamente toda a sua 

extensão. 

Bacia do Uruçuí Preto tem como rio principal o Uruçuí Preto (FIGURA 15), 

o qual nasce a uma altitude de 550m entre os limites dos municípios de Gilbués e Santa 

Filomena. Da nascente até a sua foz, percorre 300 km; o percurso desse rio é 

intermitente da nascente até o médio curso e, desse ponto em diante, perene até a foz. 

Seu percurso banha alguns municípios como Santa Filomena, Gilbués, Baixa Grande do 

Ribeiro, Ribeiro Gonçalves e Uruçuí (DIAS, 2004). 

 
    

Figura 15: Leito do rio Uruçuí Preto em Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Esse segmento do rio Uruçuí Preto (FIGURA 15) é considerado um dos 

mais preservados. Alguns fatores levaram a essa situação, dentre eles estão: mata ciliar 

praticamente intacta, contribuindo para diminuir a quantidade de material sólido 

carregado pelas águas. Outro ponto é relevante destacar que nesta localidade: várias 

pessoas residentes nos municípios de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do 

Ribeiro usam esse espaço para prática de lazer nos finais de semana. Como é em 

número muito reduzido, a manutenção do ambiente físico ainda está bastante 

preservada. 

A sub-bacia Difusa do Alto Parnaíba, está ao sul do estado, representada 

pelo maior e principal rio da bacia, o Parnaíba. Nesse trecho do rio, ocorre um aumento 

considerável dos elementos dissolvidos que são carregados pelas suas águas, dando a 

coloração avermelhada (FIGURA 16).   

    

   

Figura 16: Rio Parnaíba, Ribeiro Gonçalves-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

Cabe destacar que uma condição é sempre observada em todos os 

municípios que ficam na margem direita do Parnaíba: há uma má conservação das 

matas ciliares na maior parte das cidades, pois a grande maioria acaba construindo cais 

para ajudar no transporte de pessoas e veículos para as cidades vizinhas do estado do 

Maranhão. Geralmente as plataformas têm sua extensão, conforme o tamanho da 
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demanda e do volume de carga realizado entre os municípios, o que implica o maior ou 

menor conflito ambiental na margem fluvial.  

 

4.1.2 Clima 

 

As análises dos dados meteorológicos dos municípios pesquisados não 

foram disponibilizadas com muita facilidade, sobretudo pela falta de informações que os 

órgãos públicos do Estado têm em relação ao levantamento dos dados ao longo de 

várias décadas dos municípios. Outro fato marcante é a ausência de estações de 

captações de dados como temperatura, por exemplo, em dois dos municípios 

pesquisados: Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves. No primeiro município, um 

dos fatores mais alegados pelos representantes públicos foi o pouco tempo de 

emancipação municipal, que data do ano de 1993, pois diversos dados estatísticos 

jamais foram catalogados. 

Assim, quando se analisa o clima, segundo Ayoade (2004, p. 2), se refere 

“às características da atmosfera inferida em uma observação contínua ao longo de um 

período de aproximadamente 30-35 anos”. Cabe ressaltar que o clima é uma condição 

de elementos atmosféricos que não pode ser classificado com pouco tempo de análise. 

Todavia, a aquisição de dados sobre temperatura e precipitação de uma determinada 

área são os parâmetros essenciais para se chegar aos dados mais aproximados da 

realidade e que servem de base para a classificação dos climas das regiões pelo planeta.   

Nesse sentido, para Lepsch (1991), a compilação de dados em uma série 

histórica mínima de dez anos já é bastante suficiente para se realizar uma análise de 

modo satisfatório das limitações climáticas de um determinado espaço geográfico. 

O material aqui analisado pertence ao banco de dados disponibilizados pela 

ESALQ/USP, onde foram medidos os balanços hídricos de vários municípios brasileiros 

usando a metodologia de Thornthwaite e Matther (1955), apresentando os seguintes 

indicadores climáticos: Temperatura (T); Precipitação (P); Evapotranspiração Potencial 

(ETP); Armazenamento (ARM); Evapotranspiração Real (ETR); Deficiência Hídrica 

(DEF); Excedente Hídrico (EXC).  

Desse modo, são apresentados na Tabela 04 a seguir os resultados 

climáticos referentes a Bom Jesus. 
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      Tabela 4: Balanço Hídrico Bom Jesus – PI 
                        Período: 1971-1990 
  Mês T  

(°C) 
 

P  
(mm) 

 

ETP 
 

ARM 
(mm) 

 

ETR  
(mm) 

 

DEF  
(mm) 

 

EXC  
(mm) 

 

Jan  25,8 173 127 93 127 0 0 
Fev  25,6 175 114 100 114 0 55 
Mar  25,5 182 122 100 122 0 60 
Abr  25,7 138 119 100 119 0 19 
Mai  26,1 26 127 36 90 38 0 
Jun  25,7 5 115 12 29 86 0 
Jul  25,9 6 122 4 14 107 0 

Ago  27,7 5 158 1 8 150 0 
Set  28,9 20 183 0 21 162 0 
Out  28,2 99 176 0 99 77 0 
Nov  26,8 146 144 2 144 0 0 
Dez  26,1 181 136 47 136 0 0 

MÉDIAS  26,5 96 137 41 85 52 11 
Fonte: INMET (ESAQ/USP). 

 

 

De acordo com a Tabela 04, é possível analisar que os dados proporcionam 

destacar que o município de Bom Jesus apresenta os mais altos níveis pluviométricos 

entre os meses de Novembro a Abril, correspondendo ao período chuvoso, o qual 

compreende as estações do ano Primavera, Verão e começo de Outono e que nessa 

região é chamado pelos moradores locais de Inverno. 

Esse grande índice pluviométrico leva a um alto armazenamento de água, 

sobretudo no momento em que as quantidades de chuvas se elevam, fazendo dos meses 

que estão entre Fevereiro a Abril o momento de maior excedente hídrico local. Tal 

condição favorece que este seja o momento ideal para plantação dos produtos agrícolas 

ora produzidos na região. Desse modo, é bastante significativo avaliar de modo mais 

objetivo as Figuras 17, 18, 19 e 20 a seguir, pois apresenta de maneira mais clara o que 

foi exposto anteriormente na Tabela 04.  
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Figura 17: Representação gráfica completa do balanço hídrico climatológico de 

Bom Jesus, plotando-se P, ETP e ETR na forma de linhas. 
Fonte: EMBRAPA/INMET (ESALQ/USP) 
 

 
Figura 18: Representação gráfica do extrato do balanço hídrico de Bom Jesus, 

plotando-se – DEF e EXC. 
Fonte: EMBRAPA/INMET (ESAQ/USP). 
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   Figura 19: Representação gráfica da variação do extrato de deficiência e excedente 

hídrico Bom Jesus. 
Fonte: EMBRAPA/INMET (ESAQ/USP). 

 

 
Figura 20: Representação gráfica do balanço hídrico climatológico de Bom Jesus, 

plotando-se P, ETP e ETR na forma de barras. 
Fonte: EMBRAPA/INMET (ESAQ/USP). 

 

 

Assim, de acordo com as Figuras 17, 18, 19, 20 apresentadas, fica bem 

evidente que os meses os quais correspondem ao período das estações do ano de 

Inverno, Primavera e parte do Outono, são considerados o momento mais crítico de 

deficiência hídrica no município, o que conduz ao momento de colheita dos cultivos 

realizados e também à preparação total dos solos para os próximos cultivos que são 
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realizados na estação com menos chuvas, como é o caso do feijão (Phaseolus vulgaris 

L.) e o algodão (Gossypium hirsutum L.). A cotonicultura, por exemplo, é uma prática 

que vem sendo desenvolvida com muita intensidade na região, sobretudo pelas 

condições climáticas da área que favorecem amplas rentabilidades da produção nos 

últimos anos. 

É importante destacar que as condições climáticas apresentadas para o 

município de Bom Jesus fazem referência também aos dois outros municípios 

analisados nesta pesquisa, Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves. Assim, como 

as análises das médias climáticas são feitas numa dimensão regional, os dados que 

foram apresentados para a compreensão da dinâmica climatológica do município de 

Uruçuí são referentes ao do município de Floriano, conforme especificado 

anteriormente na metodologia. Portanto, são apresentados na Tabela 05, a seguir, os 

resultados climáticos referentes a Floriano. 

 
Tabela 5: Balanço Hídrico Floriano-PI  

      Período: 1961-1990 
 

Mês T  
(°C) 

 

P  
(mm) 

 

ETP 
 

ARM 
(mm) 

 

ETR  
(mm) 

 

DEF  
(mm) 

 

EXC  
(mm) 

 

Jan  26,1 179 129 63 129 0 0 
Fev  25,9 180 116 100 116 0 27 
Mar  26,1 189 131 100 131 0 58 
Abr  26,3 146 128 100 128 0 18 
Mai  26,6 34 136 36 98 38 0 
Jun  24,6 8 96 15 29 67 0 
Jul  25,0 20 106 6 29 77 0 

Ago  28,8 1 186 1 6 179 0 
Set  29,6 40 203 0 41 162 0 
Out  28,8 64 191 0 64 127 0 
Nov  30,2 91 226 0 91 135 0 
Dez  26,3 150 137 13 137 0 0 

MÉDIAS  27,0 92 149 36 83 66 9 
 

Fonte: INMET (ESALQ/USP) 

 

De acordo com os dados da Tabela 05, pode-se observar que o regime 

pluviométrico do município de Floriano é bastante semelhante ao de Bom Jesus. No 

entanto, deve-se considerar que os dados analisados representam uma década a mais 
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(1961-1990), dos dados expostos anteriormente para o outro município, que de qualquer 

forma garante praticamente a mesma condição climática na região como um todo. 

Por conseguinte, observa-se que o elevado índice pluviométrico em Floriano 

compreende entre os meses de Dezembro a Abril, período que corresponde às estações 

do ano do Verão e começo do Outono. No que diz respeito à deficiência hídrica os 

meses que vão de Maio a Novembro são classificados como o período da estação seca, 

perfazendo um total de 7 (sete) meses com registros pluviométricos bem abaixo do 

normal.  

Desse modo, os dados apresentados foram sintetizados nas Figuras 21, 22, 

23 e 24 a seguir, compilando de maneira mais objetiva o que foi exposto na Tabela 05.  

 

 
Figura 21: Representação gráfica do balanço hídrico de Floriano, plotando-se P, 

ETP e ETR na forma de linhas.  
Fonte: EMBRAPA/INMET (ESALQ/USP). 
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Figura 22: Representação gráfica do extrato do balanço hídrico de Floriano, 

plotando-se –DEF e EXC. 
Fonte: EMBRAPA/INMET (ESALQ/USP) 

  
Figura 23: Representação gráfica da variação do extrato de deficiência e excedente 

hídrico de Floriano. 
   Fonte: EMBRAPA/INMET (ESALQ/USP) 
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Figura 24: Representação gráfica do balanço hídrico climatológico de Floriano, 

plotando-se P, ETP e ETR na forma de barras. 
Fonte: EMBRAPA/INMET (ESAQ/USP). 
 

A partir das Figuras 21, 22, 23 e 24, pode-se analisar que a 

Evapotranspiração Potencial (ETP) tem uma grande elevação dos seus índices, 

sobretudo entre os meses que compreendem de Maio a Novembro, sendo que este 

último mês corresponde ao ápice de maior valor. Tal condição coincide com o período 

de déficit hídrico, chegando ao mês de Agosto o período mais crítico, culminando com 

a temporada de 7 (sete) meses de baixos índices pluviométricos, levando em alguns 

anos à perda parcial da produção agrícola.   

 

4.1.3 Solos e Vegetação 

 

A litologia é o segmento da Geografia Física que se constitui como parte 

relevante na organização e manutenção da vida em sociedade, por disponibilizar, em 

cada porção de territórios, solos que são capazes de reprodução dos vegetais e, 

sobretudo, da maioria dos alimentos que se consomem. 

É nessa perspectiva que se pode analisar o solo como a camada mais 

superficial do relevo terrestre, o qual está sujeito a todos os processos de intervenção 

antrópica. Para esta pesquisa, os principais solos estão localizados de acordo com o 

mapa de Pedologia a seguir (FIGURA 25). 



86 
 

 

 
Figura 25: Solos locais.  
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No Piauí, diversos tipos de solos são encontrados por toda a sua extensão 

territorial, dentre eles os principais são: Latossolos Amarelo Distrófico; Argissolos 

Vermelho-Amarelo Distrófico; Associação de Luvissolos e Argissolos; Chernossolos; 

Vertissolos; Cambissolos; Neossolos Flúvicos; Neossolos Litóligos Distrófico; 

Neossolos Quartzarênicos; Associação de Latossolos, Neossolos e Afloramentos 

Rochosos (ARAÚJO, 2006). 

Na área de pesquisa, as caracterizações serão mais específicas somente de 4 

(quatro) tipos de solos, são eles: os Argissolos Vermelho Amarelo Distrófico, 

Latossolos Amarelo Distrófico; Neossolos Litólicos Distrófico e Neossolos Flúvicos. 

 Argissolos Vermelho Amarelo Distrófico – são os solos que aparecem 

em menor quantidade de exposição na área pesquisada. Segundo CEPRO (1995), estes 

solos se originam de diferentes formações geológicas, no caso dos distróficos 

predominam na sua gênese o arenito. Com vegetação constituída por caatinga ocorrendo 

faixas de transição de caatinga/cerrado. 

 Latossolos Amarelo Distrófico – compreendem a maior parte dos solos 

do estado do Piauí. Segundo Sousa e Lobato (2007), constituem solos minerais, não-

hidromórficos, com profundidade variando normalmente entre 2 m a mais. Ocorre uma 

sequência de horizontes A, B e C poucos diferenciados entre si, assim, o horizonte B 

muito espesso; suas cores geralmente variam de vermelho-escuras a amareladas 

(FIGURA 26). 
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Figura 26: Latossolos em Uruçuí-PI. 

           Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012) 

De acordo com Sousa e Lobato (2007), os latossolos geralmente apresentam 

cores escuras no horizonte A, outras mais vivas no horizonte B e bem claras no 

horizonte C (FIGURA 26). Assim, a sílica (SiO2) e as bases trocáveis (em particular 

Ca, Mg e K) são removidas do sistema, levando ao enriquecimento com óxidos de ferro 

e alumínio, apresentam estrutura granular muito pequena, são geralmente arenosos, 

permitindo uma infiltração de água no seu perfil. 

Na região que compreende o bioma Cerrado, os solos do tipo latossolos 

ocupam praticamente todas as áreas planas e aquelas suave-onduladas, as quais se 

encontram no topo das chapadas ou nos vales. No Piauí, a maior parte destes solos está 

destinada para a utilização agrícola em grande escala, mas um fator é fundamental 

destacar: são solos que requerem correções da sua acidez constantemente, 

principalmente quando estão voltados para algum fim econômico de grande porte. 

 Neossolos Litólicos – Estes solos são mais frequentes nas regiões 

semiáridas, principalmente nas áreas onde os afloramentos rochosos são mais 

frequentes. No geral, esses solos são poucos desenvolvidos, rasos, não hidromórficos. 

No sul do Piauí, segundo Araújo (2006), especialmente na área pesquisada, os 

Neossolos Litólicos aparecem em menores extensões, comumente são pedregosos ou 
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rochosos, podendo ser encontrados nas áreas dissecadas por erosão ou nas regiões onde 

as rochas estão em forte processo de decomposição. Deste modo, sua gênese está ligada 

aos solos de texturas arenosas, siltosas ou argilosas (FIGURAS 27e 28). 

 
Figura 27: Presença de Neossolos Litólicos em Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

 
Figura 28: Material grosseiro no solo e aplicação de calcário. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Nas Figuras 27 e 28, é possível observar a grande quantidade de material 

grosseiro expostos nas áreas onde o processo de desmatamento é mais intensivo, 

aflorando os compartimentos rochosos, os quais, na maioria das vezes, têm tamanhos 

relativamente pequenos, o que facilita a utilização desses espaços para a produção de 

alguma cultura. 

 Neossolos Flúvicos – são solos característicos de áreas denominadas de 

vazantes, sua gênese geralmente está ligada a uma sequência de camadas compostas 

sobre si, as quais vão se intercalando ao longo dos anos. Apresentam-se sempre em 

processo de decomposição dos materiais carregados pelos rios, já que sua fertilidade são 

consequências do transbordamento do leito menor do rio no período chuvoso, quando se 

depositam diversos sedimentos. Desse modo, podem apresentar algumas variações, ou 

seja, podem ser arenosos ou bastante argilosos (FIGURA 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29: Neossolos flúvicos na margem direita do rio Parnaíba em Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

Na Figura 29, é possível observar que a retirada intensiva de material para 

construção devido ao aumento da demanda na cidade, favoreceu o aceleramento do 

processo erosivo, formando áreas de grandes instabilidades que podem a qualquer 

momento desmoronar, agravando ainda mais as condições ambientais desses locais, 

onde estão inseridas.    
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Todavia, associando os principais tipos de solos existentes no sudoeste do 

estado do Piauí, bem como as inter-relações entre clima e relevo, pode-se chegar à 

organização dos complexos vegetacionais que se somam às condições paisagísticas que 

caracterizam uma determinada porção do espaço geográfico.   

Desse modo, a partir da identificação dos solos, é relevante associar, dentro 

desse contexto, o tipo de vegetação mais frequente em cada região mais 

especificamente. Vale considerar que, no Piauí, em toda a sua extensão territorial de 

Norte a Sul e de Leste a Oeste, as constituições vegetacionais se apresentam bastante 

diversificadas, pelo fato de o estado estar localizado no contato direto com três biomas 

brasileiros. Assim, Ab’Saber (2003) denomina por Faixas de Transição, ou zonas 

ecotonais, as áreas de transição que no Piauí recebem contato entre os biomas Cerrado, 

Caatinga e Amazônico. 

Por esse motivo, é frequente encontrar, em várias partes do estado, 

fragmentos de vegetação que são características dos biomas acima relacionados, 

especialmente o Cerrado e a Caatinga. Desse modo, a pesquisa focou mais no bioma 

Cerrado, já que todo o sudoeste do estado é coberto pela expansão desse bioma, o qual 

chega até o Nordeste do país. 

Nessa área, o Cerrado é constituído por formações vegetais que configuram 

dois estratos: um herbáceo e outro arbório-arbustivo. No entanto, é relevante considerar 

que a sequência de estratos é constantemente variada, pois se apresentam como: 

campestres, campos limpos e florestas. Todavia, dentro desse complexo vegetacional, 

outros mosaicos fisionômicos são encontrados com muita facilidade, devido à 

complexidade dos elementos naturais que formam esse geoambiente. 

Assim, esses mosaicos fisionômicos da vegetação são decorrentes da gênese 

de formação dos solos da área, pois se diferenciam em vários trechos do território 

piauiense. Parte deste processo de variação de espécies também é decorrente pela alta 

acidez dos solos, com forte presença de alumínio e ferro, que, em algumas localidades, 

chega a ser mais acentuada do que em outras, dificultando o desenvolvimento de plantas 

diferentes nesse bioma (FIGURA 30). 
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Figura 30: Cerrado arbóreo em Baixa Grande do Ribeiro-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

As poucas áreas de florestas que ainda estão intactas no cerrado, como 

aparecem na Figura 30, fazem parte de lotes de glebas já vendidas que permanecem 

aguardando o momento ideal para serem usadas. Ou seja, assim que for exigido do 

mercado externo consumidor o aumento na produção e exportação dos grãos, 

imediatamente as grandes agroindústrias abrem esses espaços de forma avassaladora, 

usando a técnica conhecida por correntão (método utilizado para abrir de maneira rápida 

as terras nas áreas dos platôs), medida esta muito empregada na organização dos 

espaços agrários no Cerrado brasileiro. 

Esses modelos de ordenamento espacial têm desencadeado uma fragilidade 

nesses ambientes, pois todos os componentes bióticos e abióticos presentes no local são 

levados a um grau de instabilidade física que compromete de forma decisiva na 

manutenção dos espaços naturais no Cerrado piauiense. 

Outro ponto bastante relevante dentro dessa discussão é que em várias áreas, 

sobretudo naquelas em que ocorrem a formação dos vales, são frequentes a formação de 

um complexo vegetacional bem diferente do que é encontrado no conjunto do 

ecossistema principal. Assim, é nas áreas de veredas que aparece sempre uma vegetação 
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bastante densa e fechada, formando os espaços de brejos, com solos extremamente 

hidromórficos (FIGURA 31).   

                  
Figura 31: Áreas de veredas, Baixa Grande do Ribeiro-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

 
Figura 32: Veredas, Ribeiro Gonçalves-PI 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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A grande quantidade de veredas tem favorecido um ambiente mais úmido 

nas proximidades das cidades, e nem sempre esses espaços são mantidos na sua 

conjuntura física pouco próxima do original (FIGURA 32). Todavia, nos municípios 

que possuem uma menor população absoluta como Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro 

Gonçalves, as áreas de veredas são utilizadas para o lazer, sendo bastante frequentadas 

principalmente nos finais de semana. Já em Uruçuí e Bom Jesus, as áreas de mesmas 

características ambientais estão praticamente extintas, por conta do avanço populacional 

que artificializa cada vez mais os espaços naturais. 

As áreas de veredas possuem solos bastante encharcados, o que dá condição 

de demarcação destas áreas no meio do Cerrado, podendo assim ser consideradas como 

oásis no meio desse bioma. Além disso, facilmente são encontrados os Buritis (Mauritia 

vinifera) que se consolidam como a espécie predominante nesses ambientes. Mas por 

todo o Cerrado, sobretudo no piauiense, encontram-se ainda outras espécies vegetais, 

como o faveiro (Peltophorum dubium), Fava danta (Dimorphandra mollis), Jatobá 

(Hymeaea rugosa), Sambaíba (Davila rugosa), Pequi (Caryocar brasiliense Camb), 

dentre outros (RADAM, 1973). 

Cabe aqui resssaltar que as dinâmicas nas paisagens ocorridas, nas últimas 

décadas nessa região, são consequências dos diversos fatores externos ligados, 

sobretudo à prática da agricultura moderna desenvolvida de forma acelerada, a qual 

promove, a cada momento, diversos complexos paisagísticos no Cerrado piauiense, 

seguido de novas formações terrioriais que são as representações estruturais mais 

legítimas do conjunto articulado de ações que comandam a lógica do capital agrário no 

Brasil. 

Desse modo, é relevante compreender todos os processos físicos do meio 

natural, os quais condicionam as formas e as funções que dão/darão suporte técnico-

científico e informacional na maneira de organização do espaço agrícola no cerrado 

piauiense, como meio de procurar atender todas as normas e exigências que esse tipo de 

atividade econômica exerce sobre um determinado lugar e/ou região. 

E com base no que foi exposto sobre as bases físicas do cerrado piauiense, 

fez-se a seguir uma análise de como os elementos físicos são de grande importância 
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para compreender a forma de organização dos espaços sociais, a partir de uma visão 

integradora da natureza junto ao antrópico, dentro do modelo de avaliação do meio pelo 

GTP. 
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V. DEGRADAÇÃO X CONSERVAÇÃO X 
EXPROPRIAÇÃO DA DINÂMICA 

AMBIENTAL NO CERRADO 
PIAUIENSE 
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DEGRADAÇÃO X CONSERVAÇÃO X EXPROPRIAÇÃO DA DINÂMICA 

AMBIENTAL NO CERRADO PIAUIENSE 

 

Nas últimas décadas, o mundo vem passando por um forte processo de 

transformações dos espaços naturais, derivadas das atividades sociais, as quais têm 

levado a um desequilíbrio quase que insustentável de alguns ambientes. Tal ação é 

provocada pelo alto consumismo das sociedades vivendo em coletividade, que a cada 

momento tem necessidade de um bem a mais disponível na natureza e faz dessa seu 

refúgio de busca incessante. 

A natureza, dessa maneira, passa a ser o componente mais disputado para 

aqueles que vivem em sociedade. Cada ação social no seu espaço habitado levará a uma 

forma diferenciada de organização espacial, que em alguns casos extrapola as reservas 

dos recursos disponíveis, exigindo uma nova forma de se usar os bens acessíveis da 

natureza de maneira mais sustentável. 

Esse passa a ser o grande dilema da sociedade hodierna, o advento da 

Revolução Industrial seria o marco de apropriação dos homens aos meios naturais de 

forma mais contundente. A revolução nas técnicas a cada momento representará o 

avanço das sociedades sobre o espaço geográfico, adaptando a todo instante seu meio de 

vivência às suas atividades diárias que as mantêm como ser socialmente produzido. 

Desse modo, as condições de existência da comunidade mundial estão 

atreladas ao modo de organização que ela se integra ao desenvolvimento do aparato 

tecnológico e sua relação com o meio natural. Assim, todos os grupos humanos 

procuram desenvolver organizações econômicas bem diferenciadas uma das outras, 

tendo como base somente seus interesses, consequentemente a formação destas áreas 

levou às modelações bastante diversificadas do espaço, o qual acaba sofrendo todos os 

impactos frutos da atividade humana. 

Nesse sentido, Camargo (2008) destaca que a constituição da natureza está 

diretamente relacionada com as técnicas que ela recebe, por isso ocorre a junção das 

geometrias geográficas. Assim, cada sociedade, ao longo da história, tem um progresso 

técnico muito diferente que, dependendo do grau de atuação técnica, pode ser muito 

prejudicial ao meio físico e para todos os envolvidos em um ambiente fortemente 
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alterado. 

Logo, ao avaliar as formas de organizações das comunidades mundiais, 

percebe-se que o advento da Revolução Técnico-Científica foi marcante, ao estabelecer, 

dentro de cada período, as fragmentações que estavam sendo impostas ao meio natural. 

Destarte, o meio ambiente passa a ser visto como um alicerce do modo de reprodução 

do capitalismo, e a apropriação desigual dos espaços marcará profundamente a lógica de 

transformações dos espaços geográficos (RODRIGUES, 2009). 

Desse modo, é importante destacar que o período que vai marcar o Pós-

Guerra será decisivo para o avanço da utilização mais acentuada dos recursos 

disponíveis na natureza. Para isso, Rodrigues (2009, p. 170) considera que “embora as 

preocupações não sejam novas é preciso considerar que os problemas se agravam, com 

a aceleração do tempo/espaço, vinculado ao avanço técnico-científico”. Assim, a 

exploração dos bens naturais só tem levado a um processo de degradação acelerada de 

vários ecossistemas terrestres. 

Nesse sentido, ressalta-se que o papel dos ecossistemas brasileiros que, 

durante muitos anos, passaram/passam por novas formas de organizações socioespaciais 

mudam as condições paisagísticas de várias regiões e, consequentemente, alteram 

diversos ambientes naturais. De modo geral, essas características são vistas nas áreas 

que compreendem o bioma do cerrado no Brasil. 

Para Ab’Saber (2003, p. 35), essas áreas que são formadas pelo bioma 

cerrado nos últimos anos sofreram uma transformação do ponto de vista da organização 

humana, “os espaços herdados da natureza, incorporaram padrões modernos que 

substituíram, as velhas e tradicionais estruturas sociais e econômicas”. Estas mudanças 

só foram possíveis, pela descoberta das vocações dos solos do cerrado para as atividades 

agrícolas rentáveis, sobretudo o agronegócio veementemente difundido no país no 

século XX. 

Ademais, o estado do Piauí, dentro do contexto analisado, passa a 

apresentar, no seu conjunto de formações paisagísticas, áreas completamente 

modificadas pela ação das atividades provenientes da expansão dos circuitos agrícolas 

existentes no Brasil, na segunda metade do século passado. Tais ações são resultados de 
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uma necessidade de se expandir no país, cada dia mais as áreas destinadas à produção 

monocultora, que trazem consigo transformações no meio ambiente que, em alguns 

casos, tornam-se totalmente irreversíveis.  

Com vista à análise dos processos de uso e ocupação do cerrado piauiense, 

este capítulo está dividido em quatro itens. O primeiro aborda a discussão da paisagem e 

sua formação natural e antrópica. O segundo versa sobre a funcionalidade da paisagem. 

O terceiro destaca a contribuição da paisagem e o território no contexto geoambiental 

no cerrado piauiense. E o quarto faz uma análise de todos os Geossistemas em suas 

subunidades de paisagens na forma de uso no cerrado do Piauí. 

  

 

5.1 A Paisagem: formação natural X antrópica 

A paisagem constitui-se uma porção do espaço que constantemente passa 

por processos de transformações que levam, a todo instante, à necessidade de se realizar 

uma avaliação mais específica dos ambientes que a compõem. Assim, Rodriguez [et. al] 

(2007, p. 14) considera que “a paisagem é como uma imagem que representa uma ou 

outra qualidade e que se associa à interpretação estática, resultado de percepções 

diversas”. 

Ainda na concepção do autor, para se chegar à compreensão do movimento 

das paisagens, cabe destacar que esta deve ser analisada a partir de enfoques estruturais, 

funcionais, evolutivo-dinâmicos e antropogênicos. No entanto, é através dos estudos 

específicos da paisagem que se consegue avaliar e perceber como os ecossistemas 

planetários estão cada dia mais se territorializando, fruto de uma organização 

socioespacial. 

Neste sentido, Tricart (1977, p. 60) explica que 

[...] o homem participa dos ecossistemas em que vive. Ele os modifica 
e, por sua vez, os ecossistemas reagem determinando algumas 
adaptações do homem. As interações são permanentes e intensas, 
qualquer que seja o nível de desenvolvimento técnico da sociedade 
humana.    

Por esse motivo é que se considera a necessidade de entendimento da real 

importância dos elementos que formam as paisagens e que dão sustentação para o 
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desenvolvimento da vida em sociedade. Cada dia, mais os espaços naturais são 

alterados na perspectiva de conceder o bem ou o recurso imprescindível que possa 

auxiliar a permanência da comunidade no planeta.  

Esse ponto pode ser explicado, na medida em que as estruturas espaciais das 

paisagens são alternadas entre os elementos naturais e culturais, os quais dão 

sustentação para a complexidade da estrutura paisagística e que levem ao ordenamento e 

planejamento das regiões nos mais diversos lugares. Assim, Vitte (2007, p. 71) ressalta 

que 

A paisagem emerge na análise geográfica carregada de simbolismo, 
sendo responsável pela constituição do imaginário social que atua na 
condução da ação dos atores sociais, ao mesmo tempo em que 
mediatiza a representação do território por estes mesmos atores. Neste 
sentido, a paisagem como categoria social é construída pelo 
imaginário coletivo, historicamente determinado, que lhe atribui uma 
determinada função social. 

Por meio do conceito de paisagem, o imaginário social transforma 
culturalmente a natureza, ao mesmo tempo, que os sistemas técnicos 
agregam ao território as formas-conteúdo das paisagens constituídas 
por representações sociais. 

  

Dessa maneira, a paisagem também pode ser considerada como uma 

unidade taxonômica, que caracteriza uma porção do espaço físico-geográfico, composta 

de vários elementos que a distingue das demais, lhe proporcionando feições próprias, 

resultado de uma soma de diversas organizações diferentes, dentro de um processo 

histórico e dialético. 

Nesse modo, Ross (2006) considera que o efeito do avanço da tecnologia, 

inventada ao longo de um tempo, promove de maneira rápida o uso desigual da 

superfície terrestre, podendo organizar níveis técnicos, sociopolíticos e econômicos que 

regem o planejamento da vida em sociedade. Para isso, o autor chama a atenção da 

necessidade de se fazer o entendimento do uso racional dos elementos que são 

componentes essenciais para promover a sustentabilidade dos mais variados tipos de 

ambientes. 

   Evidentemente, tal perspectiva de sustentabilidade ainda não fazia parte de 

modo efetivo das análises dos espaços geográficos, por ser um paradigma muito recente 
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na discussão sobre o meio ambiente. Para tanto, a dinamicidade da organização das 

paisagens são resultados de muitos esforços, sobretudo do ponto de vista econômico que 

permitiu uma nova forma de perceber a natureza como fonte de poder que determinaria 

a condição econômica dos lugares.  

 Destarte, Santos (2008, p. 96) ressalta que 

O espaço natural serve como a condição necessária para a reprodução 
da atividade humana. Assim, a produção do espaço é fruto da 
necessidade da vida dos seres em sociedade. O trabalho é a forma de 
manter os homens no processo de vida, remodelando tudo que estiver 
ao seu redor, configurando novas paisagens.     

 

É nessa perspectiva que a paisagem deve ser compreendida como uma base 

para o planejamento ecológico que, a partir da sua organização, forma os mais variados 

territórios, proporcionando a otimização de uso e ocupação do espaço geográfico. Desse 

modo, pode-se destacar que a paisagem natural é a base que possibilita condições para a 

estruturação da paisagem cultural, como resultado do trabalho em sociedade. 

No entanto, o processo de culturalização da natureza vem se tornando a cada 

dia mais um avanço das tecnificações, as quais são incorporadas no espaço natural. 

Dessa forma, a natureza se socializa numa velocidade de tempo muito rápido, pois o 

conjunto de indivíduos que buscam, na base natural, o seu apoio de permanência na 

terra é o que faz a natureza se tornar cada dia mais artificializada e humanizada. 

Santos (2008, p. 72) ainda considera que  

Todos os espaços são geográficos, porque são determinados pelos 
movimentos da sociedade, da produção. Mas tanto a paisagem quanto 
o espaço resultam de movimentos superficiais e de fundo, da 
sociedade, uma realidade de funcionamento unitário, um mosaico de 
relações, formas, funções e sentidos. 

[...] A paisagem pode ser definida como o domínio do visível, não é 
formas apenas, mais um conjunto de sensações que despertam a 
sensibilidade humana. 

A dimensão da paisagem é a da percepção, o que chega aos nossos 
sentidos [...], a percepção é sempre um processo seletivo de 
apreensão. 
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Cabe destacar que o estudo da paisagem deslancha na França na década de 

1960, quando o movimento de renovação da Geografia se torna mais evidente, ao passar 

a avaliar os espaços naturais e sociais como complementares e totalmente 

interdependentes. Nesse sentido, a paisagem é vista ao mesmo tempo como uma 

estrutura e um sistema, que funcionam no espaço e no tempo em um mesmo momento. 

Por conseguinte, a paisagem é sempre concebida na Geografia como um 

conjunto de formas, que caracterizam um determinado setor da crosta terrestre, que não 

se repete em nenhum outro lugar da mesma forma, com a mesma intensidade de 

elementos e organização social. Para Passos (2006, p. 40), a paisagem assim pode ser 

concebida como: 

Uma concepção que considera puramente as formas, o que se 
distingue é a heterogeneidade da homogeneidade, de modo que se 
podem analisar os elementos em função de sua forma e magnitude e 
assim se obter uma classificação de paisagens: morfológicas, vegetais, 
agrárias, etc. 

 

Desse modo, a paisagem passa a ser um conceito de grande complexidade 

que é analisado pela Ciência Geográfica por acompanhar as transformações impostas 

pela sociedade. Todavia, diversos questionamentos fazem parte da discussão que terá 

como base a avaliação dialética da paisagem, ou seja, deve-se considerar o grau de 

transformação do espaço natural diante do processo de globalização vigente no planeta. 

Por isso, a paisagem é o somatório de uma sucessão de tempos que marcam 

no espaço geográfico um momento da sociedade, em estágios diferentes da sua história, 

apropriando-se de modo maior e/ou menor de intensidade dos elementos que estão 

disponíveis na natureza. Tal fato corrobora diversos autores já citados, ao definir a 

paisagem como um componente do espaço que possui singularidades próprias. 

Para Salgueiro (2001), a evolução do conceito de paisagem pode ser 

também analisada em várias vertentes, sendo que as duas principais dizem respeito, em 

primeiro lugar, à parte da geografia que tem a percepção do visível e é caracterizada 

como constituinte dos conceitos de região, lugar, espaço e território. Para essa corrente 

da Geografia, o conhecimento da superfície terrestre é fator fundamental para se estudar 

as diferenciações dos lugares. 
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Outra linha da ciência trata a paisagem no contexto de espaço, com atributos 

físico-naturais e sociais, sendo adicionadas as inter-relações dos fenômenos que 

acontecem em um determinado território. Para essa linha, a paisagem tem um caráter 

também mais regional e nessa perspectiva ela passa a ser avaliada como um mosaico de 

intervenções permanentes.  

Assim, cada paisagem vai possuir sua individualidade, mas um ponto é 

certo: não se pode separar, em nenhuma das perspectivas, o meio natural do social, visto 

que existe uma interligação mútua que concede a cada um dos elementos que a compõe 

em um meio geográfico. É relevante considerar que os espaços formados na atualidade, 

altamente dependentes entre si, refletem o grau de intervenção da sociedade, e os 

espaços totalmente naturais, dependendo do processo de intervenção e modernização 

das técnicas, praticamente se tornaram impossível de existir. 

Assim, considera-se a paisagem como um espaço de funcionamento único, 

dentro de uma determinada região, aproximando-se do contexto que foi colocado 

anteriormente. Nesse sentido, Santos (2008, p. 71) ressalta que a paisagem passa a ser 

“definida como o domínio do visível, formada não apenas por volumes, mas também de 

cores, movimentos, odores, sons, dentre outros”. 

Ademais, cabe destacar dentro deste contexto que a paisagem sempre 

constitui um conjunto extremamente heterogêneo de uma sucessão de formas naturais e 

artificiais, sendo que a vida em sociedade impõe a multiplicação acelerada das formas, 

artificializando cada vez mais os territórios e levando à formação de várias intervenções 

nos ambientes que, muitas vezes, agridem os espaços naturais de forma irreversível. 

Destarte, a adição de próteses infraestruturais vão se encravando na natureza 

e dando formas cada vez mais artificiais e históricas nos espaços geográficos. Algumas 

delas não são as mesmas ao longo do tempo, pois por diversos períodos vão somando-se 

às outras heranças deixadas no espaço, constituindo o processo de tecnificação mais 

intensivo da paisagem cultural.  

Assim, Santos (1999) ressalta que a paisagem é uma formação natural X 

cultural que leva à configuração e à formação de diversos territórios, os quais possuem 

uma mobilidade por representar espaços totalmente funcionais e constantemente 
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modificados pelas ações antrópicas. Vale considerar que essa dinamicidade na 

organização dos espaços socioambientais cria uma fluidez dos elementos condutores de 

energia e matéria, que dão condições para o funcionamento da Terra. 

A partir dessa discussão, considera-se que as diversas fragilidades que veem 

ocorrendo nos ambientes transformados são resultantes dos processos de evolução 

sociocultural da humanidade que a cada dia busca, no meio natural, a exploração dos 

recursos para promover a geração de riquezas, conforto, prazer e lazer. 

 

5.2 A Funcionalidade da Paisagem 

A paisagem analisada a partir do enfoque funcional procura destacar qual a 

sua finalidade dentro do conjunto de organização dos espaços sociais, ou seja: por que e 

para quem a paisagem está estruturada? Desse modo, a base para se constituir o estudo 

da paisagem deve levar em consideração as formas que ela configura no espaço da 

maneira mais simples para a mais complexa, podendo assim, a partir desse ponto, 

analisar a funcionalidade da paisagem, sob o ponto de vista da sua gênese, como base de 

sustentação para o desenvolvimento de todos os processos socioambientais. 

Segundo Rodriguez et. al. (2007, p. 125), a “gênese paisagística é o limite 

entre a fronteira superior da paisagem na atmosfera até o limite inferior da camada de 

atuação do intemperismo”. Nesse sentido, é nesse ponto que ocorrem as mudanças na 

estrutura, no regime de funcionamento e em todos os processos evolutivos derivados 

das ações, ora pertinentes ao espaço geográfico. 

Desse modo, o funcionamento da paisagem vai constituir-se como um 

processo que possui vários elementos estruturais que se conectam entre si e dão 

condições para a sua permanência no complexo no qual está envolvido. Cabe ressaltar 

que é sob a base da funcionalidade dos sistemas que a reprodução dos espaços vai se 

consolidando e com isso as transformações dos ambientes naturais vão dando lugar para 

a ação humana, consequentemente passa a sofrer comandos que são impostos pelo meio 

natural. 

Para Ross (2006, p. 53) a funcionalidade dos ambientes representa: 
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A troca permanente de energia em matéria que se processa nas duas 
grandes massas, aliada a presença da água em seus três estados físicos, 
é a responsável pela dinâmica e pela presença da vida vegetal e animal 
na Terra. Assim, os materiais fluidos, são condutores dos fluxos de 
energia e matéria entre as partes componentes da Terra. 

 

Tal contexto, aliado aos pressupostos das condições dos bens disponíveis na 

natureza, considera, de forma cada vez mais significativa, a ação humana sobre o espaço 

natural. Assim, na medida em que a sociedade se apropria de seus territórios e dos 

recursos naturais, provoca modificações que não acompanham o ritmo de reposição da 

natureza, ocasionando intensos impactos ambientais. 

Nesse sentido, destacamos que o processo de tecnificação e sofisticação, 

cada vez mais crescente nos padrões de consumo das sociedades atuais, revela os usos 

mais específicos dos espaços naturais, conforme aumenta de modo mais pontual a 

procura por determinados elementos da natureza. Para isso, cada recurso disponível na 

natureza poderá ser utilizado pela sociedade de forma intensa ou não, dependendo 

exclusivamente do grau de necessidade de consumo do momento vivido. 

Por isso, muitos autores, como Ab’Saber (2003), Ross (2006), Conti e 

Furlan (2003), salientam que a crescente ampliação do processo de industrialização, 

concentrado na maioria das vezes nos centros urbanos, a forte mecanização do sistema 

agrícola mundial, que tem como base, principalmente o desenvolvimento das 

monoculturas, produzem a cada momento implantação de novas paisagens cada vez 

mais dependentes e consumistas de espaços naturais. 

Todavia, podemos avaliar que a imagem social da paisagem é um produto 

constante de uma prática econômica e cultural, que a todo o momento os objetos 

implantados sobre ela vão caracterizando as especificidades dos lugares, atribuindo-lhe 

um determinado potencial. Desse modo, todas as unidades que formam os conjuntos 

naturais são altamente integradas, apresentando uma estrutura densa que forma a sua 

funcionalidade. 

Neste sentido, Bertrand (1968) define a paisagem como uma entidade 

global, a qual possibilita uma visão sistêmica, num processo de combinação dinâmica e 

instável dos mais variados elementos físicos, biológicos e antrópicos, constituindo um 
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conjunto único e indissociável em constante estágio de formação. Ademais, o autor 

considera que as escalas de análise tempo-espacial foram utilizadas como base geral de 

referência para todos os fenômenos que acontecem no espaço geográfico e que os 

estudos avaliados nos aspectos das paisagens se apoiam num sistema de delimitação 

esquemático, de unidades homogêneas, a partir das escalas consideradas e 

hierarquizadas que se interconectam umas com as outras. 

Esse é um dos mais fortes motivos que tem levado a uma série de estudos 

sobre as paisagens nos últimos anos. Tais considerações a respeito da paisagem ocorrem 

pela tentativa de procurar mostrar a mesma como componente repleto de significações, 

em especial dentro da análise científica da Ciência Geográfica. Como isso, deve-se 

atribuir à paisagem um caráter sistêmico, integrador e repleto de grandes modificações. 

    Para Bertrand (1971), a paisagem, ao ser analisada como um sistema, 

levou muitos autores a confundir a denominação de paisagem com de geossistema ou de 

ecossistema, ambas representam a constituição de espaços diferentes. Destarte, o 

geossistema faz parte de um sistema modelo de paisagem, enquanto que o ecossistema 

corresponde ao sistema modelo da parte biota do geossistema.  

Para esse autor, a paisagem é, desde a sua formação inicial, uma 

combinação dinâmica dos diversos elementos físicos, biológicos e antrópicos, os quais, 

no seu processo de integração de maneira dialética, interagem uns sob os outros, 

tornando-se uma forma única em constante evolução, podendo até mesmo ser 

considerados como um produto herdado da natureza social. 

No entanto, Passos (2007, p. 224) considera que todas as paisagens “a 

simples e a mais banal [...] é ao mesmo tempo social e natural, subjetiva e objetiva, 

espacial e temporal, produção material e cultural, real e simbólica etc”. Porém, analisá-

la de forma separada não representa o domínio do conjunto que a envolve. Ademais, 

cabe ressaltar que toda a complexidade a qual está no seu redor integra elementos da 

morfologia, através da forma; constitucional pela sua estrutura e funcional. 

Por conseguinte, o processo paisagístico, da forma como foi colocado pelo 

autor, é de grande complexidade o qual pode ser considerado até mesmo como um 

polissistema, onde todos os sistemas podem está reagrupados, como se estivesse cada 
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um funcionando de forma separada, que no contexto maior de análise são todos 

interdependentes. 

Assim, dessa maneira, considera-se que as análises das paisagens se 

fundamentam na interseção dos elementos físicos e antrópicos, da forma mais intensa 

possível que leva a se tornarem um só composto de avaliação. Nesse sentido, faz-se 

necessário desenvolver uma visão mais integrada do espaço geográfico, para que 

possamos fazer da ecologia da paisagem um caminho determinante para o entendimento 

das complexas relações de troca existentes na paisagem. 

Com base nas análises feitas nos conceitos das paisagens e suas implicações 

nas organizações dos espaços socioambientais, propõe-se avaliar a integração dos 

ambientes naturais e sociais no Estado do Piauí, em especial nas áreas produtoras de 

grãos que, nos últimos anos do século passado, foram consideradas as áreas que 

receberam as maiores transformações nos espaços socioambientais, provenientes da 

ampliação do sistema agrícola local.    

 

5.3 Paisagem e o Território no contexto geoambiental no cerrado 

piauiense  

 

As relevantes considerações feitas até o momento atual, sobre as discussões 

que cercam os conceitos de paisagem e território, têm contribuído para o 

desmembramento das novas perspectivas de análise dos espaços geográficos. Nesse 

caso, é considerado destacar que os novos caminhos que levaram à organização da 

agricultura no mundo inteiro favoreceram o surgimento de propostas de avaliações 

geoambientais das paisagens que só difunde, cada dia, os caminhos de integração dos 

elementos naturais com os culturais. 

É nessa vertente que se passa, a partir desse momento, a avaliar, numa visão 

geossistêmica, o processo de desenvolvimento das atividades agrícolas realizadas no 

sudoeste piauiense, área essa que tem passado por uma introdução de novas atividades, 

as quais vêm deixando as velhas formas de vida e uso da terra para trás. Tal 

consequência proporciona o surgimento de áreas com intensas luminosidades e outras 
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de poucas representatividades locais, por não se adequarem ao modo de cultura ora 

existente.      

Contudo, Aguiar e Monteiro (2007) reconheceram que, ao mesmo tempo em 

que começava a diversificação da produção, o cerrado piauiense passava a fazer parte 

das áreas que entravam para um seleto grupo de regiões produtoras de grãos, mas, ao 

mesmo tempo, diversos empreendimentos agrícolas financiados por outros fomentos 

foram sendo abandonados, passando então a se constituírem em latifúndios 

improdutivos. Ou seja, quando o imóvel rural não tem função social e passa à condição 

de inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, 

gerando, dessa maneira, os primeiros impactos socioambientais. 

Desse modo, o abandono de alguns projetos agrícolas impactou 

negativamente a biodiversidade local, devido ao desmatamento em grande escala, 

necessário para a implantação dos empreendimentos. Por outro lado, como não geraram 

retorno econômico imediato para o estado, passaram a servir apenas como áreas inativas 

para a produção agrícola. Todavia, as terras desmatadas e com a implementação das 

novas infraestruturas, apesar de incipientes têm provocado continuamente 

transformações nos âmbitos econômicos e ambientais no cerrado piauiense.                    

Nesse sentido, segundo Barbosa (2009) o sudoeste piauiense tem se firmado 

nesse contexto da agroindústria ora avaliada, desde o momento da implantação de 

projetos voltados para a cultura de grãos e permitiu uma grande mobilidade nas 

estruturas paisagísticas locais, as quais deram permissão para a criação acelerada de 

novos territórios de cultivos no Brasil. 

O estado do Piauí, nos últimos anos, tem apresentado uma significativa 

participação na criação de novos territórios econômicos, onde a produção agrícola 

proveniente da agricultura moderna está cada vez mais diversificada em relação aos 

espaços socioambientais, promovendo assim o surgimento dos espaços organizacionais 

de produção de grãos que levam a uma reestruturação das localidades para atenderem as 

necessidades dos padrões de acumulação de capital vigente na atualidade, fortemente 

identificado na região. 

Destarte, deve-se considerar que este processo de (re) organização espacial 
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tem proporcionado diversas adaptações nas paisagens, sobretudo daquelas que fazem 

parte da base territorial e das condições naturais do espaço, o qual permite alcançar as 

várias interconexões dos componentes e elementos naturais que recebem os impactos 

exercidos pela atividade humana. Por conseguinte, essa característica da paisagem aqui 

explorada é vista como um sistema territorial composto por elementos naturais e 

antrópicos, os quais são condicionados socialmente, modificando as propriedades das 

paisagens naturais originais. 

De acordo com Camargo (2008), a velocidade atribuída ao processo de 

transformação do espaço geográfico altera permanentemente as estruturas das paisagens 

originais, levando a um grande conjunto de funções, que a cada dia se mantém mais 

dinâmico, proporcionando velocidades de mudanças específicas em cada localidade. 

Essa dinâmica espacial apresenta, nas áreas produtoras de grãos, uma mobilidade nos 

sistemas naturais que colocam em cheque o grau de sustentabilidade dos ambientes 

locais. 

É a partir destas intervenções no espaço que os ambientes naturais vão se 

tornando alvo constante de danos cada vez mais profundos, os quais em alguns casos se 

tornam irreversíveis. De acordo com Medeiros (1998), quando as intervenções ocorrem 

no setor agrícola, diversas políticas ambientais são elaboradas no sentido de que possa 

haver uma utilização mais sustentável dos espaços destinados ao desenvolvimento das 

práticas agrícolas. 

Assim, essas políticas devem considerar a totalidade e a biodiversidade dos 

ambientes agrários, baseando os conhecimentos científicos aos amplos recursos 

disponíveis sobre os aspectos naturais desses espaços geográficos e dos padrões de 

ocupações nessas localidades. 

Todavia, deve-se considerar que é a partir do conhecimento das capacidades 

de suportes que as áreas oferecem que se deveria iniciar o processo exploratório de 

maneira mais racional dos espaços agrícolas. A elaboração de relatórios que 

especifiquem de forma detalhada as ações que serão aplicadas, no momento de 

implantação dos projetos agrícolas, deveria ser apresentada perante órgãos 

governamentais do estado de forma mais detalhada, para não ocorrerem erros de 

utilização dos bens disponíveis na natureza e que depois de alguns anos não pudessem 
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levar ao surgimento de espaços inapropriados para qualquer utilização econômica. 

Contudo, há necessidade com urgência de que os produtores rurais adotem 

políticas de uso e ocupação dos espaços agrários e do seu entorno, que atendam de 

forma mais contundentes os âmbitos ambientais. Dessa forma, os reflexos das 

atividades no contexto socioambiental são muito relevantes, no que diz respeito ao 

aparecimento de novas áreas destinadas para a produção que geralmente são 

acompanhadas de diversos conflitos ambientais que nem sempre são identificados na 

mesma velocidade de ocupação espacial. 

É importante destacar que a cultura de grãos no Brasil, em expansão desde a 

segunda metade do século passado, ganhou uma importância econômica que levou a 

uma revolução nas condições socioeconômicas, tecnológicas e ambientais nas áreas que 

participam efetivamente da cadeia produtiva. Para Mueller (1995), Medeiros (1998) na 

medida em que a produção de grãos se expandia de forma rápida por algumas regiões 

do país, outras culturas mais tradicionais foram ficando em segundo plano, e 

consequentemente os impactos negativos provocados com a aplicação do novo sistema 

econômico nem sempre estiveram em destaque nas áreas consideradas como luminosas. 

Ademais, Ehlers (1994) avalia que um dos grandes fatores considerados 

negativos na consolidação das culturas comerciais do país e em especial, nos projetos de 

grãos, foi a forte exclusão dos pequenos produtores rurais até então muito presentes na 

economia agrária brasileira, sobretudo nas regiões mais pobres do Brasil. Tal fator levou 

à concentração de terras e, principalmente, ao aumento do tamanho das propriedades, 

resultando no que se conhece como modernização conservadora, que resulta na 

introdução de processos produtivos modernos, o qual mantém a estrutura agrária atual 

vigente. 

Assim, é relevante destacar que essa condição apresentada anteriormente 

constitui-se como a marca das áreas produtoras de grãos, milhares de lotes de terras 

plantados em geral, com uma única cultura configuram a paisagem dos cerrados 

brasileiros e vão consolidando os territórios de grãos no Brasil. Cabe ressaltar que a 

implantação da monocultura no cerrado vem trazendo grandes consequências negativas 

para o espaço natural que tende ampliar as áreas produtoras quando se coloca a geração 

de lucro em primeiro lugar. 
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Dessa forma, o avanço provocado pela implantação da revolução 

tecnológica, conhecida nos anos de 1970 como Revolução Verde, assume papel 

primordial e até mesmo determinante, no processo de mudanças ligado ao advento da 

química, mecânica e genética. Tais fatores serão os principais responsáveis que levarão 

ao aumento da produção e também ao uso mais intensivo das terras destinadas para esse 

fim econômico. 

Todavia, fica notável que o uso das tecnologias na produção agrícola vem 

gradativamente abrindo espaço para uma natureza cada vez mais artificial e 

extremamente dependente dos aparatos técnico-científicos. Por conseguinte, o uso em 

grande escala de maquinários, pesticidas, fertilizantes, herbicidas, irrigação, transportes, 

dentre outros meios tecnológicos, tem gerado dúvidas quanto à sustentabilidade do 

ecossistema cerrado. 

Segundo Camargo (2008, p. 135), 

A apropriação de cada território pelo seu modo de produção vigente 
encontra respostas similares tanto no espaço geográfico como em suas 
estruturas internas, diferenciando seus processos e suas funções. 
Assim, ao comparar o uso da natureza por diversas comunidades, 
destacamos a Yanomami, onde a cultura imposta por eles sobre o 
meio natural é específica e recebe respostas também únicas ao seu 
processo de intervenção espacial.  

 

Com base nisso, cabe assegurar que os impactos provenientes da expansão 

da agroindústria no Brasil, além de sociais, são mais ainda ambientais e refletem 

diretamente na forma de organização e na qualidade de vida das pessoas envolvidas no 

processo. Então, quanto maiores forem as transformações no meio geográfico, maiores 

serão as consequências que ficarão expostas ao espaço. 

Nessa perspectiva, percebem-se as interconectividades que estão cada vez 

mais intrínsecas no trabalho do homem com a natureza. Ou seja, cada sociedade em um 

determinado lugar se relaciona de maneira muito específica, chegando a organizar uma 

subunidade de um sistema extremamente complexo e totalmente dependente. Dessa 

maneira, pode-se avaliar o processo de desenvolvimento humano num espaço em que a 

cada dia a separação entre homem e natureza fica mais indissociável. 

Para isso, destaca-se que o dimensionamento do tempo é totalmente 
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relacionado com a organização espacial, os homens e suas culturas, se redirecionam 

com uma velocidade de trocas que em muitos casos, possuem uma descontinuidade nem 

sempre linear, pois somente o processo produtivo pode expressar esses acontecimentos. 

Dessa forma, as formações dos territórios agrários, ora discutido nesta pesquisa, 

constroem uma nova totalidade de espaços que dinamizam a todo o momento o sistema-

mundo, levando a natureza, em todas as suas escalas de formações, a sofrer 

progressivamente as consequências das ações evolutivas que envolvem o meio agrário 

no Brasil e no Mundo. 

Dentro desse contexto, outrossim, considera-se que as condições ambientais 

do bioma cerrado no Brasil e, especialmente no Piauí, até a segunda metade do século 

XX, eram avaliadas como não propícias ao desenvolvimento de atividades agrícolas por 

um conjunto de fatores, principalmente os físicos, que não davam viabilidade de 

exploração mais intensiva da área. No entanto, as diversas adaptações feitas ao ambiente 

natural deram ao bioma Cerrado a condição de utilização econômica em grande escala, 

que fez/faz desse complexo natural um dos mais explorados do país, podendo, assim, 

ser reconhecido como uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil. 

Segundo Dias (1992), a ocupação econômica do Cerrado ocorreu sem um 

planejamento adequado, pois essa região passava a ser vista pelos seus idealizadores 

agrícolas como apenas um espaço que deveria ser ocupado, ou seja, aproveitar o 

Cerrado enquanto um substrato que viabilizassem as atividades agrícolas, como se essa 

fosse a finalidade primeira e final da região. 

Ademais, para que seja garantida uma utilização mais racional e com 

perspectiva que levem a um processo sustentável nos próximos anos do bioma em 

questão, precisa haver um melhor entendimento sobre as estruturas de funcionamento 

dos recursos naturais desse bioma, face aos diversos fatores impactantes que assolam a 

região dos cerrados nos últimos anos.  

5.4 Geossistemas e as formas de uso do Cerrado no Piauí 

 

As análises do espaço, com base na teoria geossistêmica, têm suas primeiras 

manifestações no século XIX, quando começaram a surgir as primeiras discussões dos 
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primeiros pensadores e idealizadores que fazem parte da escola naturalista, as quais 

aliam o meio físico-biótico, cujas práticas de análises puderam promover uma aceitação 

mais científica da organização do espaço geográfico, sobretudo no século XX 

(RODRIGUES, 2001). 

No entanto, os estudos que se baseiam na teoria dos geossistemas só 

passaram a ter uma maior relevância, quando alguns estudiosos tiveram a possibilidade 

de realizar trabalhos mais específicos de análise das paisagens e buscaram, a partir desse 

momento, a explicação para as várias formas de organizações dos espaços geográficos.  

Esses estudos, dessa forma, não puderam descartar uma prática já realizada na 

geografia, o da observação e descrição minuciosa de registros, que davam condições de 

avaliar as diferenças nos espaços ao longo de alguns anos, sobretudo, quando se 

confronta o atual com o passado a partir das rugosidades. 

Desse modo, é considerável destacar que, no campo de ação da Geografia 

Física, os estudos que avaliam o espaço geográfico, segundo Nascimento e Sampaio 

(2004/2005, p. 168), resultam “no estudo geossistêmico, que considera os seus 

subsistemas naturais e todas as influências dos fatores socioeconômicos, que atuam no 

planejamento (territorial e regional), assim como também o socioambiental”.  

Essa forma de análise do espaço leva a observar o processo de interação que 

existe entre os elementos físicos e humanos que dão condições ou suporte de realizar 

uma discussão de forma mais global de um lugar. Assim, deve dar conta de um processo 

de complexidade de todas as interações existentes na superfície terrestre, onde todos os 

fenômenos dependem intrinsecamente de uma matéria, da vida e, sobretudo, de uma 

sociedade. 

Dessa maneira, Nascimento e Sampaio (2004/2005) consideram que o 

estudo dos geossistemas tem contribuído muito nas análises do meio ambiente na 

Geografia, já que vem proporcionando um estudo prático do espaço geográfico, além da 

incorporação da ação social na interação ao meio natural, com a exploração dos meios 

ecológico e biológico. Destarte, o estudo do meio a partir da complexidade apresentada 

pela teoria geossistêmica permite definir uma unidade dinâmica como a própria 

organização do espaço geográfico, onde esse pode ser subdividido em partes menores, 

assegurando a integralidade funcional de um sistema. 
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Por conseguinte, destaca-se que a abordagem sistêmica constitui-se como 

integradora e muito necessária nos dias hodiernos para compreender o meio em que se 

vive. Outrossim, as fronteiras históricas, políticas, culturais, econômicas e sociais não 

respeitam mais os limites físicos e formam um conjunto extremamente complexo onde 

todos os fenômenos acabam afetando um ao outro em diferentes escalas espaciais. 

Nesse sentido, cada paisagem se constituirá de vários geossistemas que 

serão resultados das dinâmicas entre todos os componentes naturais e antrópicos, 

identificando, assim, a forma integradora de reprodução espacial. Cabe ressaltar que 

compreender a relação de produção espacial na conjuntura homem – meio constitui a 

maneira mais evidente de perceber as ações de planejamento e ordenamento dos 

territórios em todos os seus âmbitos de estruturação.  

Corroborando Christofoletti (1986), o geossistema está envolvido numa 

caracterização dos sistemas ecológicos naturais, que dão suportes aos estudos da 

Geografia Física. Ademais, o geossistemas, nesse ramo da Geografia, não contempla 

individualmente os componentes da natureza, mas sim a organização espacial do 

entorno de todos os geossistemas, que se expressam pelas suas estruturas pela 

composição da paisagem em um determinado período, ou seja, é o resultado da 

dinâmica de todos os elementos nele integrantes. 

Nesse sentido, Dias e Santos (2007, p. 2) consideram que a paisagem pode 

ser “uma polissemia que apresenta possibilidade de leitura da expressão, da interação de 

diversos sistemas naturais-sociais através de uma abordagem sistêmica”. Dessa maneira, 

muitas discussões, tidas como separadas dentro da Geografia, passaram a ter uma 

conotação mais próxima das realidades físicas e humanas. Assim, pode se considerar 

que a evolução dos estudos voltados para a análise geossistêmica do espaço 

acompanhou também o processo de transformação que a “ciência da paisagem”, no 

âmbito da Geografia, teve ao procurar definir qual o melhor modelo de aplicação dos 

conceitos elaborados.  

Cabe ressaltar que o estudo da teoria geossistêmica, sobretudo no Brasil, 

ainda é muito recente, pois a produção geográfica de caráter sistêmico iniciou-se com as 

contribuições de Christofoletti na segunda metade do século passado.  Assim, a difusão 

do conceito de geossistema, tanto em nível teórico como prático, procurou, sobretudo, 
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avançar no papel desempenhado pela Geografia Física no sentido de dar respostas para 

a estruturação do meio ambiente perante as atuais questões que envolvem os meios 

ambientes do planeta (ARAÚJO, 2007).  

Essa avaliação, contudo, trouxe contribuições bastante pertinentes para a 

consolidação do estudo geográfico no Brasil, fornecendo modelos metodológicos e 

fundamentos teóricos consistentes que enriqueceram a discussão geossistêmica como 

sendo, na atualidade, uma das principais maneiras de analisar as consequentes 

transformações na estrutura das paisagens, de forma integrada onde se percebe as 

interferências das sociedades sobre o meio natural, como auxílio de fatores 

indissociáveis da relação sociedade-ambiente nos mais complexos ecossistemas 

(MONTEIRO, 2001).  

Portanto, a presente pesquisa buscou demonstrar, através da utilização do 

modelo geossistêmico elaborados por Bertrand (1971), como ocorre a divisão dos 

grandes geossistemas em compartimentos inferiores na paisagem, a fim de facilitar e 

perceber os diversos processos interativos existentes entre a sociedade X natureza, numa 

condição de organização espacial ininterrupta. Todavia, esse modelo apresenta-se como 

uma importante ferramenta, no que diz respeito ao planejamento e à gestão das mais 

variadas formas de meios ambientes. Assim, a delimitação do espaço geográfico é fator 

fundamental para compreender as ações socioambientais ocorridas, neste caso, no 

cerrado piauiense em virtude da implantação dos grandes projetos agrícolas nos 

municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves e Uruçuí, os 

quais tornaram esses ambientes suportes fundamentais para as realizações das atividades 

socioeconômicas.  

Nesse sentido, destacamos aqui as características mais pertinentes 

observadas no espaço natural e social da área de estudo, através dos diferentes tipos e 

níveis taxonômicos, centralizando-se as análises em nível local (Unidades Inferiores), 

dentro dos limites que a escala de trabalho permitiu, apresentados conforme esquema da 

Figura 33. 
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Figura 33: Taxonomia da paisagem no Cerrado do Piauí.  
Fonte: Adaptado de Araújo (2007) 
Organização: Anézia Maria Fonsêca Barbosa, 2012. 
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5.4.1 Geossistema Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba 

 

 

Formado por extensos Planaltos tabulares, denominados por Chapadões do 

Sul do Piauí, segundo Dias (2004) essa nomenclatura Chapada foi adotada nestas 

Unidades, porque, do ponto de vista geomorfológico, a chapada se constitui por um 

planalto sedimentar típico, com grandes superfícies horizontais de acamamento 

estratificado. Essa área fica localizada na porção sudoeste do estado, na região 

conhecida por Chapada das Mangabeiras, onde estão localizadas as nascentes do rio 

Parnaíba, o qual separa por toda a sua extensão de 1.344 Km, os estados do Piauí e do 

Maranhão.  

De acordo com Araújo (2006), a compartimentação do relevo dessa 

Chapada inicia-se no bordo da bacia sedimentar do Maranhão-Piauí, em contato com as 

Depressões Periféricas, indo até o vale do rio Parnaíba, no sentido Leste-Oeste. Já no 

sentido sul-norte, tem início na região que compreende a Chapadas das Mangabeiras 

indo até a área dos planaltos mais baixos localizados próximos à Barragem de Boa 

Esperança. Para Rivas (1996), esse relevo tem sua topografia formada por superfícies 

tabulares horizontais, com topos planos e levemente inclinados, caracterizando assim os 

fundos dos vales. 

A Figura 34, a seguir, detalha de forma mais específica como estão 

organizados os compartimentos do relevo na área pesquisada. 
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Figura 34: Curvas de nível e perfil topográfico na área de pesquisa 
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De acordo com a Figura 34, as curvas nível aparecem com um valor menor 

justamente nos vales dos três grandes rios que passam pela região, Gurguéia, Parnaíba e 

Uruçuí-Preto. A presença desses rios, que cortam essa região, faz com que muitos 

desses planaltos sejam isolados uns dos outros, como se pode observar nas Figuras 35 e 

36, na área do vale do rio Uruçuí-Preto e no Gurguéia, respectivamente, que constitui 

paisagens com fundos chatos e de encostas predominantemente retilíneas verticais. 

Quanto ao processo erosivo nessas áreas, algumas rochas são bem resistentes ao sistema 

erosivo e outras menos resistentes, especialmente aquelas localizadas nos fundos dos 

vales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Feições do relevo nas proximidades do rio Uruçuí-Preto (Perfil superior) 
Fonte: Anézia Maria Fonseca Barbosa (2012). 
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Figura 36: Feição do relevo nas proximidades do rio Gurguéia. (Perfil inferior) 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

 
 

De acordo com as Figuras 35 e 36, nessas porções do território, percebe-se a 

constituição de áreas ainda bem preservadas, No que diz respeito à cobertura vegetal, 

tais espaços refletem a constituição paisagística encontrada nos dois perfis marcados no 

mapa (Figura 34), áreas estas que sofreram até o momento poucas interferências 

antrópicas, perfazendo uma pequena parcela do solo no cerrado piauiense. 

Apesar de que, nos últimos anos do século XX, as explorações de diversos 

ambientes naturais tenham ocorrido com grande frequência nessa região, ainda é 

possível encontrar alguns espaços que sofreram poucas explorações, sobretudo nas áreas 

dos grandes vales dos rios que cortam a região, as quais são conhecidas localmente pela 

denominação de “brejos”. 

 

5.4.1.1 Geofácies Planícies Fluviais 

 

As planíceis fluviais são compartimentos do relevo muitos expressivos nas 

áreas componentes dos vales das bacias hidrográficas. No caso da Bacia do rio 

Parnaíba, diversas formas de paisagens são observadas, especialmente na região 

pesquisada, por fazerem partes de um conjunto maior de redes de drenagens dos 

Vale do Gurguéia 
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principais rios que cortam todo o Sul do estado do Piauí. 

Segundo Christofoletti (1986), os conjuntos de rios constituintes das bacias 

hidrográficas funcionam como canais de escoamento, que interferem diretamente na 

modelagem do relevo, provocando diversas feições no ambiente originadas pelos fatores 

estruturais e morfoclimáticos. 

Desse modo, existem várias formas de se conceituar as planícies fluviais. 

No entanto, comumente são caracterizados como planos horizontais ou quase 

horizontais de extensões variadas, tendo como limite, de um lado, terrenos mais 

elevados e formações escarpadas. É relevante destacar que o trabalho erosivo feito nas 

planícies fluviais provoca o esculpimento do relevo que, quando não protegido 

devidamente com a formação vegetal, leva aos desgastes mais rápidos desses conjuntos 

morfológicos.   

Christofoletti (1986) caracteriza as planícies fluviais como sendo as áreas de 

antigas planícies de inundações que foram abandonadas ao longo de vários períodos 

geológicos. Desse modo, surgem como planícies aplainadas, com largura variada, 

limitados por uma formação de escarpas em direção ao curso de água.  

Ademais, Jatobá e Lins (2003) destacam que as planícies fluviais foram 

esculpidos através da morfogênese fluvial, sobre as rochas que compõem as encostas 

dos vales.  Outro ponto bastante relevante na análise morfoestrutural dos terraços 

fluviais é que os fatores climáticos e tectônicos são condicionantes para acentuar ao 

longo dos séculos as diferenças dos níveis entre os vários terraços, podendo ser 

visualizados na Figura 37. 
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Figura 37: Planícies fluviais na sub-bacia do rio Uruçuí-Preto.  
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012).   

 

Conforme a Figura 37, as planíceis fluviais geralmente se encontram nas 

proximidades das calhas dos rios e, dependendo do grau de antropização do espaço, 

podem apresentar áreas ainda bem preservadas, além de “apresentar patamares 

diversificados os quais foram esculpidos pela ação fluvial, com declives voltados para o 

leito” (ARAÚJO, 2007, p. 139).  

       
 

5.4.1.1.1 Geótopo Movimento de Massa 

 

Esse fenômeno é percebido em diversas localidades na área de pesquisa. 

Cabe ressaltar que esse impacto tem suas derivações de ações naturais e/ou antrópicas. 

Assim, quanto aos processos naturais, a mudança na consistência do terreno, o vento e 

as mudanças da temperatura são fatores que possuem uma expressão muito 

determinante no aparecimento de erosão nos solos. 

Quando se analisa na perspectiva da ação antrópica, destacamos que a 

retirada da cobertura vegetal original pode provocar o aparecimento de áreas bastante 

frágeis em diferentes pontos na área pesquisada (Figura 38). 

Planícies Fluviais  
 Rio 
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Figura 38: Movimento de massa nas áreas de plantações de soja.  
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (Janeiro, 2012).   

  
 

Para Jatobá e Lins (2003, p. 147), “as erosões lineares são provocadas de 

diversos fatores dentre eles, a natureza do regolito, a topografia, a cobertura vegetal e o 

regime pluviométrico”. Destarte, os processos erosivos hodiernos têm como principal 

fator o aumento das atividades antrópicas, sendo que estas ações estão 

consequentemente levando ao aparecimento de várias voçorocas e, principalmente o 

continuo assoreamento de cursos d’água, especialmente dos grandes rios que compõem 

o sistema de drenagem das mais importantes bacias hidrográficas brasileiras. 

Neste caso específico, o processo erosivo observado na Figura 38 é 

ocasionado pela retirada de material por maquinário, a mando dos próprios proprietários 

das fazendas, com a finalidade de aterrar os desníveis que vão aparecendo ao longo das 

estradas vicinais que são abertas entre os lotes de terras cultivadas. A intensificação do 

sugimento dos desníveis ocorrem, sobretudo no período chuvoso, dificultando a entrada 

de veículos nas proximidade das áreas plantadas. 

5.4.1.1.2 Geótopo Superfícies Alagadas  

 

Um aspecto bastante observado nas fazendas é a compactação do solo, que 

Movimento de massa 
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vem ocorrendo em diversos locais (Figura 39), isso ocorre pelo uso intensivo de 

maquinário de grande porte e bastante pesados. Melo (2007) considera que quaisquer 

sistemas de cultivos utilizados devem tentar amenizar os impactos no meio físico, 

adotando medidas conservadoras com intuito de aumentar a qualidade dos solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 

Figura 39: Superfícies alagadas nas plantações. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

 

Outro ponto relevante a ser destacado é quando diz respeito sobre a forma 

como o solo é preparado nos períodos de entressafras. A maioria fica revolvido por 

Sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), correspondendo ao que se denomina de plantio 

direto (Figura 40). Essa medida é muito usada pelos produtores rurais por amenizar 

impactos no solo, facilitando a infiltração das águas das chuvas e diminuindo 

consideravelmente a erosão, tal ação é utilizada praticamente por toda a extensão das 

fazendas. 
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Figura 40: Técnica do plantio direto. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

 

No entanto, é relevante considerar que um dos fatores mais identificados 

nesta área é que há uma busca muito intensa por parte dos produtores rurais na difusão e 

diversificação do sistema de cultivo, que possa melhorar estruturalmente os solos, 

aumentando assim o poder de reprodução do sistema produtivo. Tal condição pode levar 

ao manejo mais sustentável dos ambientes, causando o mínimo de impactos nestes 

ambientes. 

 

5.4.1.2 Geofácies Estuarino 

 

Segundo Araújo (2007) a palavra estuário provém do latim, “aestuarium”, e 

indica o encontro do rio com o mar. No entanto, essas formações podem acontecer 

quando um rio desemborca em outro rio, formando a rede dendrítica das bacias 

hidrográficas, configurando-se como uma árvore formada apenas por galhos e tronco.  

A Rede hidrográfica da área que compreende o cerrado piauiense é 

constituída pelos principais rios que cortam o estado do Piauí (Figura 41), como os rios 

Uruçuí-Preto, Gurguéia e Parnaíba. Esses rios possuem importância no conjunto de 
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organização territorial da sociedade, principalmente no que diz respeito ao fornecimento 

de alimentos para uma parcela considerada da população local. 

Cabe destacar que a foz de vários rios em outros de grande porte acaba 

contribuindo para um processo maior de acúmulos de sedimentos de maneira acelerada 

no rio principal, podendo levar à formação de impactos negativos nas margens e leito 

desses rios. 

Em muitas regiões, os acúmulos de sedimentos, em especial nas bordas dos 

rios, servem de espaços produtivos para a realização de culturas nas zonas alagadiças 

que, no estado do Piauí, por exemplo, são conhecidas como culturas de vazantes, 

bastante utilizadas por população de baixo poder aquisitivo, durante o período de seca 

com a prática da agricultura de subsistência. 
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Figura 41: Mapa da Hidrografia. 
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5.4.1.2.1 Geótopo Planície de Inundação 

 

As planícies de inundações são formadas pelas partes mais baixas das 

planícies fluviais e estão localizadas principalmente na zona estuarina, em contato direto 

com as ações erosivas dos rios. Estas áreas são constantementes utilizadas, recebendo 

uma forte atuação antrópica, pois o surgimento de residências e de agricultura de 

pequeno porte tem contribuído a cada dia para o aparecimento de novas perturbações 

socioambientais (FIGURA 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Plantação de milho nas margens do Rio Parnaíba.  
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012).   

 
 

Destaca-se além disso que parte desse geótopo no município de Uruçuí vem 

sendo ocupado numa velocidade muito grande. O aumento populacional nessa cidade 

provocou a expansão horizontal da zona urbana, por diversas áreas, sem nenhuma 

medida de controle ambiental dos espaços ainda pouco habitados, o que faz estes 

fortemente instáveis quando se relaciona a sustentabilidade ambiental (FIGURA 43).  

 

 

Rio Parnaíba Plantação Rio Balsas 
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Figura 43: Vista aérea da foz do Rio Balsas e avanço da urbanização na planície 

inferior, Uruçuí-PI. 
Fonte: Fianco (2008) 
 

Essa ocupação acelerada da planície inundação (FIGURA 43), vem 

provocando a cada ano, entre os meses de novembro a maio, período que corresponde à 

estação chuvosa na região, frequentes processos de alagamentos. Vários fatores 

explicam o porque destes acontecimentos, alguns deles são bem conhecidos, como: 1) 

por esta área ficar no mesmo nível do rio; 2) a zona urbana de Uruçuí ter avançado de 

forma acelerada nas proximidades da calha do rio Parnaíba. Cabe considerar que nesse 

ponto do rio ocorre uma forte influência do represamento das águas do Parnaíba que 

alimentam a Barragem de Boa Esperança, aumentando consideravelmente o volume de 

águas nessa área, fragilizando cada vez mais esse ambiente. 

 

5.4.1.2.2 Geótopo da Planície Superior 

 

Todos os municípios pesquisados, que estão com a maior parte de suas 

terras localizados na planície superior, são densamente ocupados e transformados pelas 

ações antrópicas. No entanto, os ambientes naturais são alterados na mesma velocidade 

que é imposta pelo processo socioeconômico desenvolvido na região. 

Desse modo, na planície superior, também conhecida como leito maior, 

      Rio Parnaíba 
Planície Inundação Rio Balsas 
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podem ser encontradas as mais diversas formas de organizações espaciais, que vão 

desde a abertura de áreas para loteamentos, como a utilização de grandes lotes para a 

agricultura de modo extensivo.  

 

5.4.1.3 Geofácies Topo das Chapadas 

 

Este Geofácies é o mais explorado economicamente no cerrado piauiense, 

pois constitui as áreas planas localizadas nos topos das Chapadas e que têm as maiores 

transformações paisagísticas nas áreas do campo nos municípios pesquisados e, em 

especial, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro e Bom Jesus (FIGURA 44).                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44: Plantação de soja nos topos das chapadas, Bom Jesus – PI 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012) 

 

Segundo Barbosa (2009), o preço extremamente baixo dos lotes de terras 

provocou a migração intensa de produtores rurais para o Piauí oriundos, sobretudo, do 

Centro-Sul, os quais já tinham uma vasta experiência na produção de grande porte, 

especialmente a de grãos.  

De acordo com Guerra e Guerra (2003), essa Geofácies no Brasil 

corresponde às superfícies, por vezes horizontais, com uma altitude que às vezes chega 

a mais de 600m, concentradas principalmente nas regiões Centro-Oeste e no Nordeste 

do país. Para os autores, essas chapadas representam, do ponto de vista geomorfológico, 
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um planalto tipicamente sedimentar. 

Em muitos casos, essa formação geomorfológica forma na paisagem 

verdadeiros testemunhos da antiga cobertura cretácea da área. Para Jatobá e Lins (2003, 

p. 64), essas compartimentações do relevo na maioria das vezes, ao se “apresentarem 

horizontalmente, as mais resistentes constituem as escarpas íngremes e até verticais, 

enquanto que as de menor resistência exibem ângulos de inclinação menor” (FIGURA 

45).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 45: Compartimentação do relevo de Chapadas, Bom Jesus – PI 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

 
 

    

5.4.1.3.1 Geótopo Vertentes das Chapadas 

 
Na sua composição paisagística, as vertentes das chapadas são formadas por 

declives diferentes entre si, ou seja, divergem das cristas ou dos interflúvios, 

enquadrandos os vales dos rios. Desse modo, os tipos de vertentes variam muito em 

função do clima de uma determinada região, da natureza das rochas, volume e estrutura 

do relevo (GUERRA e GUERRA, 2003). Vide Figura 46 a seguir: 

Topo da Chapada 
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Figura 46: Processo de ocupação nas áreas próximas as vertentes de 
chapadas, Bom Jesus/PI. 

Fonte: Anézia Maria Fonseca Barbosa (2012). 
 

Assim, conforme apresentado na Figura 46, observa-se um grande desgaste 

na vertente da chapada, podendo variar bastante de um lugar para outro, pois estas 

variações, segundo Guerra e Guerra (2003), são resultados das diferenças geológicas, 

pedológicas, geomorfológicas e climáticas. Todavia a partir dessas informações se 

percebem as condições ímpares desta região, onde o desgaste natural do relevo se dá 

através do intemperismo, podendo, assim, levar a uma nova constituição paisagística 

para as áreas ao longo de alguns séculos. 

Assim, dentro deste complexo organizacional do espaço geográfico que 

compreende o cerrado piauiense, tem-se contribuído decisivamente para apresentar um 

suporte de elementos naturais, os quais são imprescindíveis para o arranjo e manutenção 

dessas áreas, como sendo um local propício ao recebimento de melhorias estruturais que 

consolidam, a todo o momento, o poder de dominação dessa região sobre as demais 

áreas no estado do Piauí e, consequentemente efetivando a importância socioeconômica 

que o sudoeste piauiense apresenta nos dias hodiernos. 

Por esse motivo, o próximo capítulo discute, numa perspectiva mais social, 

o papel dessa área e suas contribuições para as melhorias nos espaços locais.  

Vertente da Chapada 
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VI. A FLUIDEZ DAS REDES NO 

CIRCUITO DE GRÃOS NO PIAUÍ 
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A FLUIDEZ DAS REDES NO CIRCUITO DE GRÃOS NO PIAUÍ 

 

A dinamização das redes geográficas pelo mundo foi marcada pelas 

transformações resultantes da expansão do comércio, realizado pelos povos europeus a 

partir do século XV, período este que compreendeu o desenvolvimento das grandes 

navegações e que consolidou a ampliação do mercado capitalista, adotado praticamente 

em todos os continentes a partir deste período, levando ao aperfeiçoamento das técnicas, 

sobretudo o das comunicações. 

Por séculos, esse contexto histórico vai representar o domínio do comércio 

das nações europeias, as quais chegaram até os dias atuais, com forte poder de atuação 

no mercado internacional. Tais condições concedem aos países desse continente os 

maiores investidores e compradores do comércio de áreas mais pobres, podendo, desse 

modo, articular mesmo de forma dominadora a produção dos bens destinados ao 

comércio do mundo inteiro. 

Nesse sentido, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das técnicas, das 

comunicações e das redes de articulações comerciais serão fundamentais para a 

manutenção das atividades geradoras de capital, as quais propiciarão uma maior 

interdependência dos mercados entre os países, aproximando-os progressivamente a 

cada momento histórico e, em especial no século XIX e por todas as primeiras décadas 

do século XX. 

Esse período vai representar o maior processo de integração, sobretudo 

econômica, entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essa condição levará a 

uma organização do espaço, que terá como prioridade formar diversos territórios de 

produção, os quais serão interligados por outros segmentos geográficos, que surgem a 

cada momento de evolução entre as economias mundiais. 

Dessa forma, neste capítulo, analisam-se as vertentes que, através do 

processo de fluidez das redes geográficas, promovem uma interconexão dos circuitos de 

produção, especialmente o de grãos no Estado do Piauí e, consequentemente, dando 

condições para o aprimoramento organizacional desse espaço, junto aos demais que 

produzem grãos no Brasil e no Mundo, colocando o cerrado piauiense dentro dos 

grandes celeiros produtores de grãos no país nos últimos anos. 

Assim, este capítulo se distribui da seguinte forma: o primeiro item versa 

sobre o papel de uma nova Geografia e a formação das redes; o segundo analisa as redes 
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geográficas e a consolidação de territórios, sendo que esse se subdivide em três 

subitens, são eles: políticas públicas e o planejamento territorial no Brasil; o processo de 

interiorização do Brasil e as políticas públicas intervencionistas no Cerrado brasileiro; 

expansão da fronteira agrícola e o planejamento territorial no Cerrado piauiense. O 

terceiro item destaca o papel das redes e os aglomerados de exclusão, e o quarto e 

último item avalia as redes geográficas e o sistema produtivo no Piauí. 

 

6.1 Uma nova Geografia e a formação das redes 

 

A Geografia, desde a sua consolidação como uma ciência, passa a ter no 

espaço geográfico seu objeto de estudo, e é nesse espaço que as diversas organizações 

sociais irão, ao longo dos tempos, consolidando suas formas e maneiras de dominação 

de uma determinada porção da superfície terrestre.  

Nesse contexto, compreender a organização do espaço geográfico é fator 

primordial para avaliar, em diversos momentos da história da sociedade, como as 

comunidades se articulam na elaboração, recriação e manutenção dos locais necessários 

para a sua reprodução econômica e social. 

Por conseguinte, deve-se considerar que as atividades realizadas pelos 

grupos sociais tendem a ter um desenvolvimento que chega a firmar como as sociedades 

são capazes de produzir porção do espaço que materializa seu meio de sobrevivência, 

junto aos bens de produções que marcam a história de várias comunidades. Exemplo 

disso têm os povos egípcios, os quais se localizavam no Nordeste do continente africano 

e que distinguiram na história sua forma de utilização da terra, visando sobreviver 

conforme as condições físicas locais.  

O espaço geográfico passa a ser visto, por meio dessa perspectiva, como o 

reprodutor das construções entre as ações sociais junto ao meio físico que, segundo 

Corrêa (2000, p. 26), este “é concebido como locus da reprodução das relações sociais 

de produção”, e que serve de base para a análise constante na Geografia. 

 Santos (2008, p. 28) considera a importância do espaço como: 

 

[...] um conjunto indissociável, de que participam, de um lado certo 
arranjo de objetos geográficos, naturais e sociais, e , de outro, a vida 
que preenche e os anima, [...] a sociedade em movimento. [...] o 
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espaço passa a ser, um conjunto de formas contendo, cada qual, 
frações de um momento histórico. 
 

 

É considerável destacar que a busca por novos elementos de reprodução 

espacial é o principal meio que mantém a estrutura de funcionamento do espaço 

geográfico. Porém, quando se avalia a configuração hodierna das formas de organização 

dos espaços no mundo, a utilização dos meios de produção, sobretudo, ligada à logística 

dos espaços econômicos, é de essencial importância para compreender a dinâmica da 

Geografia como uma ciência social. 

Ademais, deve-se levar em consideração que o aprimoramento da ciência e 

da técnica foi fundamental para determinar os avanços dos sistemas produtivos globais 

e, desse modo, consolidar-se a partir do desenvolvimento e aprimoramento dos meios 

de transportes e comunicações, indispensáveis para fazer o elo de expansão dos sistemas 

produtivos. 

No entanto, para avaliar a importância das redes na dinâmica espacial, faz-

se necessário compreender algumas das teorias das localidades centrais, as quais 

direcionam o entendimento das diversas organizações do espaço social. Dentre elas, 

destacam-se a de Von Thunen (1826) e a de Christaller (1966). A primeira busca 

organizar as diferentes atividades econômicas, com base na localização dos sistemas 

agropecuários, enquanto que a segunda tem como relação principal a organização da 

população nos centros urbanos. 

 Ou seja, na primeira teoria, a produção agrícola vai determinar o processo 

de organização do espaço, sendo que cada etapa do sistema produtivo vai estar a uma 

distância diferente do centro urbano. Nesse sentido, o esquema (FIGURA 47) a seguir 

reflete a teoria de Von Thunen, onde o urbano e o rural são bem definidos. 
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Figura 47 – Modelo da Teoria da Localização Agrícola de Von Thünen (1826) 
Fonte: Alves; Maia (2009, p.52) 

 

Para essa teoria, os círculos, quanto mais próximos do centro urbano 

(FIGURA 47), mais representam áreas que têm a maior renda e também onde se 

localizam as agriculturas perecíveis. Quanto maior a distância, menor renda e cultivo de 

produtos que exigem maior dependência intraestrutural. No entanto, para Thunen, todas 

as áreas possuem condições naturais semelhantes, o que possibilita a distribuição, numa 

escala maior, de outros produtos que tragam rentabilidade econômica. 

Não se pode deixar de observar que, para essa teoria, o aumento 

populacional na área urbana gera consequentemente um aumento do diâmetro do circulo 

que delimita a zona urbana, podendo, assim, haver uma sobreposição de círculos. Nesse 

caso, os espaços destinados para a produção agrícola mais próximos da zona urbana são 

integrados à cidade e passam a dar lugar a áreas totalmente residenciais. 

Com o advento da Revolução Industrial pelo mundo, as atividades 

econômicas, principalmente no século XX, fizeram com que a maior parte das 

atividades econômicas se localize na cidade, dando condição para o crescimento do raio 

horizontal das zonas urbanas, valorizando as áreas tidas como rurais que estão mais 

próximas do centro urbano. 

Ademais, o rural e o urbano passam a ser analisados como complementares 

e com forte interdependência entre eles. É nessa condição que a Teoria de Von Thunen 

começa a ser questionada, dando lugar para outras Teorias que surgiram e tiveram na de 
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Thunen a base de análise para a formação dos espaços geográficos, que tem na 

organização da agricultura a base essencial que leva ao desenvolvimento de uma região. 

No que se refere à segunda teoria, desenvolvida por Christaller (1966), a 

dinamização dos lugares centrais é de fundamental importância para entender a 

dependência dos lugares perante outro. Para essa teoria, a centralização de determinadas 

atividades são essenciais para manter o elo entre vários núcleos urbanos (FIGURA 48). 

 

 
Figura 48 – Teoria dos lugares centrais de Christaller (1966)  
Fonte: Adaptação de Alves (2009, p.55). 

 

De acordo com a Figura 48, o núcleo urbano que representará a centralidade 

contará com o maior desenvolvimento econômico, sobretudo, com implantação de 

comércio, indústria e melhores investimentos infraestruturais, levando, assim, a dominar 

os demais núcleos que estejam na sua proximidade, por contar com maiores condições 

de dinamicidade espacial. 

Para Christaller (1966), o processo de hierarquização urbana é a melhor 

forma de se compreender a dominação de algumas cidades em diferentes regiões. 

Outrossim, considera que a área rural, por ser pouco habitada, não possui o mesmo 

dinamismo que a urbana, ficando, assim, sujeita às pressões exercidas pela cidade e/ou 

não se articulando com outras também rurais. 

É relevante destacar que, com a expansão do modo de produção capitalista, 

todos os espaços habitados e que desenvolvem qualquer tipo de atividade econômica 
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estão passíveis de integração, desde que passem a obedecer à lógica do capital vigente. 

A partir desse contexto, o campo é receptor de todas as decisões tomadas na cidade e o 

principal mantedor de mão de obra para as zonas urbanas, estreitando reciprocamente a 

distância entre eles, a partir das relações trabalhistas que são vigentes no mundo 

capitalista. 

Para Corrêa (2000, p. 18), a avaliação que se faz para essa divisão espacial é 

que: 

 

Com o capitalismo verifica-se a ampliação em escala até então nunca 
vista da divisão social e territorial do trabalho, a perda dos meios de 
produção de parcela considerável dos que detinham estes meios, gerou 
o aumento do trabalho assalariado. 

 

 

É, com base nestes conjuntos de relações, que a Teoria de Christaller vai 

começando a dar lugar para outras formas de se ver e pensar o espaço socialmente 

organizado, onde a criação de um mercado capitalista nas zonas urbanas é capaz de 

aproximar regiões, até então tidas como áreas diversas e completamente opostas. 

Com base no que foi colocado, é a partir dessa integração espacial que as 

redes de localidades centrais vão começando a se desenvolver e proporcionalmente 

configurando os primeiros territórios de dominação que algumas cidades passam a ter 

em relação a outras, polarizando completamente todos os serviços necessários para a 

expansão do sistema produtivo. 

Considerando que o aperfeiçoamento dos meios de transportes e o 

melhoramento dos meios de comunicação, fizeram parte desse novo momento de pensar 

as redes geográficas como principais articuladoras do processo produtivo e, sobretudo, 

no processo de consolidação e ampliação do modo de produção capitalista, cada vez 

mais seletivo nos espaços que passam a integrar a lógica do mercado vigente. 

A partir dessa configuração vai se formando no mundo verdadeiros 

territórios de aglomerações econômicas, sociais e funcionais, que aparecem como 

espaços geográficos fortemente articulados que serão as bases para as discussões 

geográficas em diferentes momentos da história da humanidade.    
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Nesse sentido, é relevante considerar que a formação desses territórios se 

faz na medida em que eles constituem os elos entre diferentes partes do país e do 

mundo, promovendo uma interconexão dos meios técnicos e informacionais. 

 

6.2 Consolidação dos territórios e a ampliação das redes geográficas 

 

Desde o desenvolvimento das grandes áreas metropolitanas, o mundo todo 

passou a ter cidades que comandavam o sistema produtivo, dentre as demais regiões 

espalhadas por várias partes do planeta. Esses polos de dominação são bastante 

frequentes, quando as cidades constituem os centros de produção e consumo, fatos 

marcantes dentro do sistema capitalista. 

No caso brasileiro, a grande concentração urbana na região que limita o 

litoral criou territórios de aglomerações populacionais que foram primordiais para a 

implantação de uma rede de transporte e comunicação que atendesse a demanda local. 

Santos e Silveira (2001, p. 167) destacam que a “criação de fixos produtivos 

leva ao surgimento de fluxos [...] exigindo de fixos para balizar o seu próprio 

movimento”. Nesse contexto, é relevante destacar que o melhoramento dos elementos 

estruturais que absorvem o volume de exigência promovido pela expansão econômica, 

condiciona o surgimento das próteses geográficas, que são necessárias para a articulação 

entre diversos espaços geográficos. 

Esse processo expande a atuação da técnica como condicionante 

fundamental na incorporação à natureza dos trabalhos sociais, resultando na 

transformação dos espaços naturais em culturais, com finalidade de atender as 

necessidades do momento em que se vive. De acordo com Dias (2000, p. 145), busca-se 

a todo instante fazer “um projeto de integração territorial, de mercados regionais, pela 

queda de barreiras físicas, obstáculos à circulação de mercadorias, de matéria-prima, 

mas também de capital”.  

Desse modo, as redes vão conseguindo polarizar alguns centros urbanos, 

que constituíram os fornecedores dos principais meios de produção do espaço. Assim 

Dias (2000) ressalta que o papel das redes em cada contexto histórico sempre será de 

fazer circular e comunicar em diferentes escalas de tempo. 

As redes serão vistas como formadoras e controladoras de territórios, que ao 

mesmo tempo concedem poder e possuem os mecanismos responsáveis para fortalecer o 
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domínio de uma classe social, aquela que mantém os meios de produção. Para Santos e 

Silveira (2001), essa condição reflete a manutenção e/ou reprodução da classe 

dominante, que ao longo de anos é responsável por ampliar cada vez mais seus negócios 

econômicos, como é o caso dos produtores de cana de açúcar no Nordeste e Sudeste e 

os grandes agroindustriais do Centro-Oeste brasileiro. 

Ademais, deve-se dizer que a constituição desses territórios de 

modernização é o firmamento das localidades centrais, à luz do modelo teórico 

apresentado por Christaller (1966), no qual o processo de acumulação capitalista faz-se 

responsável na diferenciação de algumas áreas em relação às outras que a circundam. 

Um exemplo é o que se apresenta na Figura 49. 

 

 

Rede Complexa de Bauru  

 
Figura 49: Comparação de Redes Urbanas Regionais em 1978 
Fonte: Corrêa (2001) 
 

De acordo com a Figura 49 e com base na configuração das redes urbanas 

regionais apresentadas por Corrêa (2001), a cidade de Bauru-SP mantém-se como o 

centro polarizador dos meios de produção e consegue articular várias cidades no seu 

entorno. Tal característica confirma as proposições teóricas, que esta rede de localização 
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geográfica territorializa uma área e, consequentemente, cria as seletividades espaciais 

dentro do país. 

No capitalismo vigente, a manutenção ou o surgimento de localidades 

centrais são facilmente percebidos, pois elas, na maioria dos casos, são cidades que já 

têm uma história consolidada no processo de ocupação dentro do território, por 

pertencer à área mais dinâmica economicamente, ou por possuir condições físico-

naturais que ajudem na reprodução do capital de maneira rápida e atenda as 

necessidades do mercado hodierno. 

Esta última é, por exemplo, a característica que marca a integração espacial 

da região Centro-Oeste do Brasil no circuito de produção de grãos, que até o início do 

século passado era denominada como um verdadeiro vazio demográfico e que, com o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a implantação de projetos agrícolas, 

foi se consolidando velhos e novos aglomerados urbanos, os quais, na sua grande 

maioria, passaram a fazer parte da dinâmica econômica promovida pela produção 

diversificada de grãos.  

 É neste contexto que o espaço agrário piauiense, sobretudo, aquele 

localizado no bioma cerrado, na porção sudoeste do estado, também irá se inserir com o 

restante do mercado agrário do país e do mundo. Cabe ressaltar que essa região, até a 

primeira metade dos anos de 1970, não possuía nenhuma ligação com o restante do país 

e sua dinamicidade econômica no Piauí refletia uma baixa representação no mercado 

local. 

Corrêa (2001, p. 20) considera que a formação das “redes hierarquizadas de 

localidades centrais, são numerosas cristalizações materiais diferenciadas dentro do 

processo temporal que articula produção e consumo”. Ou seja, as distintas formas 

espaciais são resultantes da articulação do sistema econômico que, em diferentes escalas 

de tempo, exige uma intervenção variada no espaço natural. 

Moreira (2012) assim considera que as atividades e práticas econômicas 

acabam definindo o uso das terras para uma determinada finalidade. Por conseguinte, as 

implantações de infraestruturas essenciais que viabilizem os sistemas de transportes e 

comunicações condicionam o aumento dos fluxos de pessoas, mercadorias e 

informações, os quais direcionam todas as trocas de mercadorias nas mais variadas 

escalas de comercializações. Desse modo, cada atividade corresponde, portanto, a uma 

temporalidade espacial que se manifesta dentro de uma organização territorial concreta. 
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Desse modo, segundo Monbeing (1985), todo o processo de organização 

espacial do território brasileiro foi baseado, ao longo dos séculos, na conquista de novas 

áreas, que proporcionaram o desenvolvimento de atividades econômicas que 

dinamizaram cada vez mais o fluxo populacional pelo país. Corroborando o autor 

supracitado, a expansão dos diversos projetos agrícolas voltados para a implementação 

da agricultura moderna no Brasil foram considerados, além de devastadores dos 

ambientes naturais locais, também fortes impulsores no processo de fixação da 

população no interior do Brasil.   

Nesse sentido, considera-se que, quando se trata da expansão da fronteira 

agrícola para as áreas localizadas no interior do país, é relevante considerar o papel das 

diversas políticas públicas que foram elaboradas na perspectiva de promover a formação 

de novos territórios de atuação do capital que foram primordiais para o desenvolvimento 

das redes em regiões que estivessem fora da área denominada por Santos e Silveira 

(2001) de região concentrada. 

Assim, faz-se necessário avaliar como o processo de planejamento e 

organização, sobretudo o da agricultura na região Centro-Oeste, foi de grande 

relevância à formação, ampliação e modernização das redes geográficas localizadas 

nessa região e depois na sua expansão para estados situados em outras regiões do país, 

especialmente o Nordeste do Brasil. 

 

 

6.2.1 Políticas públicas e o planejamento territorial no Brasil 

 

 

O processo de modernização do sistema agrícola brasileiro vem subsequente 

às diversas alternativas elaboradas pelo governo federal, na perspectiva de promover 

uma integração dos meios de produção interna do país, além de levar as atividades 

desenvolvidas no campo brasileiro a se tornarem competitivas junto ao circuito mundial 

de produção altamente competitivo. 

Considerando a melhoria significativa dos meios de produção do setor 

agropecuário no país, mais especificamente, a partir dos anos de 1970 do século XX até 

os dias atuais e, sob a óptica de que se precisava incrementar a atividade agrícola no 

Brasil, as áreas que compreendem o bioma do Cerrado, localizadas no interior do país, 
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eram a princípio as melhores regiões que pudessem levar a promover a descentralização 

econômica fortemente situada nas áreas próximas ao litoral brasileiro.  

 Essas regiões serão aquelas que terão os maiores investimentos estatais e 

privados, no que diz respeito à elaboração, aprovação e implantação de políticas 

públicas que dinamizem esse espaço geográfico e atendam as necessidades mais 

urgentes dos atores sociais que estão envolvidas diretamente a uma nova dinâmica 

territorial, apresentada a essa região, a qual vai se apoiar principalmente nas grandes 

propriedades produtoras de grãos. 

Dessa forma, a estruturação dos complexos agroindustriais irá promover 

uma revalorização de áreas consideradas vazios demográficos, tanto na região Centro-

Oeste como no Nordeste. Assim, o planejamento de forma mais racional foi 

determinante para transformar espaços opacos em luminosos. 

 Ademais, pode-se considerar que estas áreas podem ser classificadas como 

novos fronts, pois apresentam um conjunto de inovações tecnológicas que, no momento 

hodierno, constituem o nível mais organizado do planejamento territorial do setor 

agrário brasileiro. Esses novos interesses apresentados nessas regiões têm atrelado as 

aspirações dos grandes produtores rurais, em ampliar cada vez mais seu comércio com o 

mercado exterior, deixando, à margem desse processo, uma população local que se vê 

obrigada a mudar completamente seu modo de vida. 

De acordo com Mészáros (2007), quando a acumulação de capital está em 

primeiro plano, o mesmo não admite limites no seu processo de reprodução, 

aumentando assim seu modo de exploração de maneira acelerada que, na maioria das 

vezes, não respeita os limites de cargas locais que essas áreas apresentam, tudo em 

nome da geração de riqueza. 

Para analisar o contexto histórico que se configura no processo de 

planejamento territorial agrário brasileiro, considera-se o período que se segue, a partir 

da segunda metade do século XX, quando o Brasil vai passar por vários momentos de 

consolidação econômica, provenientes das grandes intervenções políticas ocorridas em 

todas as regiões do país. 

Desse modo, o modelo desenvolvimentista, apresentado pelo governo à 

sociedade brasileira na década de 1950 em diante, vai mostrar a maneira mais ágil de 

promover as grandes diferenças regionais, na medida em que se disponibilizam para 
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algumas áreas maiores investimentos, os quais iram marcar, profundamente, o cenário 

socioeconômico do Brasil, refletindo assim no surgimento dos territórios luminosos.  

O estado brasileiro passa assim, a implantar um modelo de crescimento que 

atenda de forma mais contundente o caráter desenvolvimentista e conservador, e não 

havendo certa preocupação de promover transformações nas relações sociais, serão 

deixadas de lado em prol do crescimento econômico tão almejado no país. 

Esse será o papel preponderante da prática do planejamento territorial que 

conduzirá a uma reorganização econômica espacial, que terá como base a elaboração, 

aplicação e ampliação das redes geográficas, de novos investimentos no setor industrial, 

aliando isso a uma revolução no modo de produção agrícola. Dessa maneira, tal situação 

vai determinar a forma de funcionamento da economia do país, que sai de uma 

perspectiva mais local para atender as necessidades do mercado mais competitivo e 

global (OLIVEIRA, 2003). 

Assim, o processo de integração territorial vai demandar uma série de 

adequações estruturais que sejam viáveis à expansão das atividades econômicas. A 

consolidação do mercado interno vai levar à criação de uma ampla e renovada base 

infraestrutural, a qual possa interligar as regiões brasileiras.  

É nesse sentido que o desenvolvimento das redes se faz necessário para 

estreitar o laço entre os espaços produtores e consumidores. Por conseguinte, destaca-se 

que alguns setores teriam maiores benefícios em relação aos outros, como é o caso dos 

sistemas de transportes e comunicações, que tiveram uma representatividade muito 

importante neste momento em todo processo de consolidação econômica do país.  

Tais mudanças são necessárias no território brasileiro e acontecem com a 

finalidade de atender as necessidades mais urgentes dos empreendedores locais, ou seja, 

os interesses de uma pequena oligarquia que vai dominar o campo do país. Estas ações 

seriam difundidas como planos de estratégias de ocupação do território de forma mais 

uniforme, podendo, dessa maneira, levar a integração de espaços dinâmicos a 

subespaços completamente isolados.  

Para Araújo (2000, p.20), essa condição representará, 

 

Um processo de interligação físico-territorial que facilitou não apenas 
a instalação de empresas capitalistas em novos espaços, como também 
abriu fronteiras para fluxos migratórios em busca de terras, recursos 
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minerais, oportunidades de trabalho e melhores condições de 
subsistência. 

 

 

Este vai ser o grande rumo das políticas públicas brasileiras, na segunda 

metade do século passado, pois o forte processo de descentralização das atividades 

econômicas no país vai gerar uma integração dos dois mundos, que separam 

internamente o país, o Brasil moderno e o tradicional. Ademais, como destacam Santos 

e Silveira (2001), o território brasileiro, nesse contexto, vai apresentar espaços de 

densidades com muitas variações, sejam dos homens, dos objetos, dos movimentos das 

coisas, da implantação dos projetos, do dinheiro e também das ações. 

Além disso, quando se trata da implantação das políticas públicas no Brasil, 

um fator preponderante nessa discussão está relacionado aos benefícios que essas áreas 

podem oferecer aos investidores, as quais possam favorecer o desenvolvimento do 

mercado ora implantado. Todavia, o avanço de infraestrutura, aliado aos benefícios 

locais, tais como o acesso à disponibilidade de mão de obra, foi em geral os principais 

meios que levaram ao processo de transformação regional. 

Desse modo, pode-se reconhecer que essas medidas adotadas pelo governo 

federal visavam a promover um planejamento territorial mais eficiente do espaço 

brasileiro, levando a uma espacialização mais homogênea dos meios de produção do 

país, que, de certo modo, provocou uma especificidade dos modos de produções pelas 

regiões. Nesse sentido, durante quase toda a segunda metade do século passado, o que 

se via no Brasil era uma busca da expansão do setor produtivo, por todas as regiões do 

país (MELLO, 1998). 

Por conseguinte, as especializações das atividades econômicas ficaram 

evidentes quando cada região do país apresentou a sua forma de organização 

econômica, baseada em setores específicos de produção. Assim, quanto ao 

desenvolvimento dos setores de produção, o Centro-Sul passa a ser visto como o 

dinâmico e moderno, e o Nordeste e Norte, tradicionais e arcaicos. E é nesse sentido que 

se chama a atenção para a região Centro-Oeste, que, após a inauguração da capital 

federal na década de 1960, passará a ter mais benefícios promovidos pelo governo 

federal para incentivar a ocupação mais efetiva da região (ARAÚJO, 2000). 
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É essa a característica mais importante que vai dar condições para o 

desenvolvimento do setor produtivo e a ampliação das redes na região, principalmente 

aquela ligada ao agronegócio, especialmente nas áreas com vocação agrícola 

distribuídas em várias localidades que apresentavam o bioma Cerrado. Assim, tais 

medidas estavam apoiadas no desejo das conjunturas políticas de diminuir as diferenças 

entre os espaços tão antagônicos existentes no Brasil. 

Ademais, vale ressaltar que o território brasileiro, desde o seu processo de 

colonização até meados da primeira metade do século XX, se constituía como um país 

que tem características econômicas ligadas, sobretudo, a país rural, primário e 

exportador. Mas é neste século citado que as mudanças no sistema econômico mundial 

passam a exigir dos países subdesenvolvidos uma maior participação na exportação de 

produtos primários, que possuem um alto valor nos mercados estrangeiros.     

Santos e Silveira (2001, p. 289) consideram que: 

 

Cada momento da história tende a produzir sua ordem espacial, que se 
associa a uma ordem econômica e a uma ordem social. É necessário 
entender sua realidade a partir de forças que, frequentemente, não são 
visíveis a olho nu. 

 

Assim, a dinâmica regional brasileira vai ocorrer num momento em que se 

verifica um modesto movimento de desconcentração espacial da produção nacional. Tal 

processo vai ter início nos anos de 1950, via expansão da agropecuária moderna, num 

primeiro instante da região Sul para a região Centro-Oeste e depois para o Nordeste e 

mais recentemente para o Norte (ARAÚJO, 2000). 

Em meados da década de 1970, essa desconcentração passa a dominar o 

setor industrial e, a integração econômica será o fator mais importante desse momento, 

pois representará a maneira mais revolucionária da interdependência das áreas mais 

ricas com as menos favorecidas economicamente. 

Esse processo, observado no país, acabou apresentando uma tendência que 

se configurou no Brasil no final do século passado e que mostra, nos dias atuais, fortes 

tendências à descentralização dos eixos econômicos e produtivos do país, o que pode 

aumentar as diferenciações internas dentro das macro e microrregiões. 

Segundo Pacheco (1998), a crescente heterogeneidade intrarregional tem 

acompanhado veemente o processo recente de desconcentração industrial pelo país e, 
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levou a uma configuração territorial das diversas formas de indústrias, bem distintas das 

que existiam nos anos de 1970 do século passado. O desenvolvimento da nova forma de 

agricultura e da indústria na periferia do país não apenas modificou a dimensão dos 

fluxos de comércio, como também transformou todas as estruturas produtivas nas mais 

diversas regiões. 

Tal resultado ocasionou uma maior diferenciação da organização econômica 

do espaço nacional. Com o aumento da heterogeneidade interna, os reforços para certas 

especializações geraram o surgimento de ilhas de prosperidades nas áreas menos 

dinâmicas, mesmo em contextos de estagnação. 

Para alguns teóricos, as diferenciações estruturais regionais são necessárias 

e não é possível fugir da regra que movimenta a economia na atualidade, o processo de 

dominação de áreas mais ricas sobre as demais. Essa relação é o que fortalece a relação 

dos que comandam com os que obedecem. Nessa lógica, a relação de dependência se 

mostra mais fortalecida e define a organização do espaço global, tendo como parâmetro, 

para sua hegemonia, as ações estatais e privadas que viabilizam a expansão do capital. 

Assim, o desenvolvimento das políticas públicas, aliadas ao incremento de 

melhorias nos sistemas estruturais no Brasil, tinha como objetivo principal promover a 

integração do território nacional, considerando algumas áreas de forma mais prioritárias. 

Portanto, levando desse modo, ao forte processo de interiorização do sistema produtivo 

pelo território brasileiro.  

 

6.2.2 O processo de interiorização do Brasil e as políticas públicas 

intervencionistas no Cerrado brasileiro.  

 

A área que compreende o Brasil central iniciou sua ocupação de forma mais 

intensiva, entre os séculos XVII e XVIII, com o desenvolvimento das atividades 

econômicas, ligadas à exploração de jazidas de ouro e pedras preciosas, na porção leste 

da atual região Sudeste e em áreas que correspondiam aos estados do Goiás e Mato 

Grosso, no Centro-Oeste. 

A atividade mineradora foi, durante muitos anos, a fonte de riqueza do país 

e contribuiu para dinamizar a economia local. A decadência da mineração, em 

consequência da má exploração das jazidas, ocorre, sobretudo, nas áreas que vão 
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favorecer, num futuro próximo, outra forma de utilização econômica do espaço já 

explorado. 

Prado Júnior (2006) destaca que, em virtude das minas de ouro do Centro–

Oeste já estarem exauridas no século XIX, a pecuária passou a conformar o novo perfil 

da organização econômica dos Estados da região. Entretanto, tal fato só será acentuado 

de maneira mais efetiva com a ascensão do mercado externo, por necessitar a cada 

momento de uma diversificação dos produtos primários consumidos, principalmente no 

continente europeu. 

Dessa forma, a agricultura passa a empregar altas tecnologias no seu 

processo produtivo, dando a esse setor econômico uma grande importância. Nesse 

instante, o retorno desta atividade com forte diversificação da produção e baseada num 

processo produtivo moderno levou o Brasil a participar do mercado internacional de 

maneira mais contundente, além de deixar a matéria-prima produzida no país mais 

competitiva no mercado internacional.   

Assim, a descentralização das atividades agrícolas vai dar um novo sentido 

na reorganização socioespacial e na consolidação dos territórios agrícolas, os quais 

provocaram a instalação de diversas adaptações no meio ambiente que pudessem dar 

sustentabilidade para as atividades ora realizadas nessas localidades. 

Tal fato levou a uma redistribuição das atividades agrícolas por todo o 

território que consequentemente trouxe consigo uma mudança acelerada nos espaços 

naturais, ampliando o processo de transformações socioambientais tão evidentes no 

Cerrado brasileiro nas últimas décadas. 

No século XX, a construção da capital do país no interior exigiu do governo 

federal a elaboração de diversas medidas que promovessem uma aproximação das 

outras áreas do território, partindo principalmente dessa região, impulsionando, assim, 

num primeiro momento, a abertura de corredores rodoviários, ferroviários, dentre outras 

melhorias técnicas que ligassem o centro do país a todas as direções. 

Em um segundo momento, considera-se que o incentivo à aquisição de lotes 

de terras com finalidade para produção agrícola teria a finalidade de integrar, de forma 

mais sólida e economicamente, o Centro-Oeste ao cenário nacional como área de 

características extremamente promissoras. 

Desse modo, esta configuração presente passa a exigir das autoridades a 

elaboração de programas de cunho mais específico, que tenha como maior aliada a 
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necessidade de implementação da modernização agrícola na região. É desse modo que 

vão surgir os diversos programas de incentivo à reprodução do capital no cerrado, com 

objetivos extremamente específicos que visavam somente à geração de riqueza, sem se 

preocuparem com a questão socioambiental local.  

A partir disso, é criado o primeiro plano de ação a ser desenvolvido no 

Cerrado, o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), a partir da Lei 4.829, que tinha 

como objetivo oferecer créditos, subsidiar e orientar, com assistência técnica obrigatória 

cada projeto implantado no país. 

Porém, esse plano só começa a vigorar no final dos anos de 1960. Em 

consonância com Aguiar (2005, p. 66), vai se constituir no “principal mecanismo 

utilizado pelo Estado para incentivar a produção e modernização agropecuária no 

Brasil”. Além de disponibilizar terras com os preços baixos, estimulou-se o uso e a 

ocupação intensiva do bioma do cerrado brasileiro. 

De acordo com Santos e Silveira (2001, p.118 - 119), além dessa medida 

tomada pelo governo, outros planos de ações com finalidade de promover uma 

expansão do sistema agrícola brasileiro foram elaborados como: 

  

Ações públicas em épocas anteriores como o Polocentro (Programa de 
Desenvolvimento do Cerrado) e o Polonorte, acrescentam-se o Proine 
(Programa de Irrigação do Nordeste), o Pronar (Programa de 
Ocupação Econômica de Novas Áreas), o PAPP (Programa de Apoio 
ao Pequeno Produtor Rural), o Programa Grande Carajás e o Planvasf 
(Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco). 

 

 

Esses projetos também constituem-se como planos de ações públicas, 

levariam à criação de densidades normativas que efetuariam a ocupação mais intensiva 

do Cerrado, além de áreas com capacidade propulsora para reprodução do capital 

agrário. Por isso, os autores vão denominar essas localidades de novos belts modernos e 

de novos fronts no Brasil. 

 Por conseguinte, Santos e Silveira (2001) destacam que esses belts e fronts 

são regiões que possuem heranças e cristalizações de uma divisão territorial do trabalho, 

as quais se constituem, nos dias hodiernos, o que se denomina de áreas densamente 

tecnificadas e totalmente dependentes de um conjunto de redes geográficas, as quais 
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fazem desses espaços territórios bastante qualificados no meio técnico-científico-

informacional. 

Assim, a implantação dessas políticas públicas aliava-se ao momento 

econômico pelo qual o país passava, quando o desenvolvimento capitalista na 

agricultura se faz em um período em que a internacionalização da economia brasileira 

se constitui como um marco de ampliação dos setores da economia, buscando uma 

integração mais intensa das regiões, na perspectiva de promover o crescimento 

econômico do país a qualquer preço. 

 Estas ações multiplicaram a exploração ambiental no Brasil, sem ter muita 

preocupação com os impactos socioambientais que surgiram após esses processos. 

Ademais, a necessidade de se ampliar a cultura de grãos em novas áreas constituiu o 

fator determinante para a transformação dos espaços socioambientais no campo 

brasileiro. 

Todavia, a efetiva ocupação produtiva com fins voltados para a exportação 

na região ocorreu apenas a partir dos anos de 1970, com a consolidação do Programa 

para o Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) no ano de 1975. Esse 

programa beneficiava os produtores rurais de médio e grande porte, que tinham suas 

propriedades localizadas nos Estados da região Centro-Oeste que estavam integrados no 

circuito de produção de grãos, são eles: Mato Grosso do Sul; Goiás e Mato Grosso. E no 

Sudeste no estado de Minas Gerais. 

Segundo Monteiro (2002), esse programa também transfere à EMBRAPA a 

disponibilidade de elaboração e incremento de pesquisas com vistas ao 

desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas, com fins comerciais para os cerrados, 

dando prioridade para a produção de soja tropical. É oportuno destacar que a 

implantação dessas novas medidas tecnológicas só será efetivada quando o progresso 

técnico da agricultura for utilizado de forma mais eficiente e buscarem na cultura da 

soja o recurso principal para o processo de exportação. 

Ademais, ressalta-se que o estabelecimento do Programa Cooperativo Nipo-

brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER), criado no ano de 1979, 

teve um caráter de um Programa administrativo de direito privado, e ficou sob uma 

coordenação de uma empresa binacional, porém totalmente de capital brasileiro, a 

Companhia Brasileira de Participação Agroindustrial (BRASAGRO), e outra de capital 
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internacional, concedido por uma empresa japonesa, a Japan Internacional Corporation 

Agency (JICA) (BARBOSA, 2009). 

 Esse Programa, bem como o POLOCENTRO, tinha como meta incentivar a 

instalação e expansão de grandes unidades agrícolas, com caráter totalmente 

empresarial, impulsionando a introdução de tecnologias modernas, com uso de 

maquinário e melhoramento edáficos, a partir da correção intensiva realizada nos solos 

dos cerrados, tudo isso para que a produção chegasse a ser em grande escala, como 

forma de atender as exigências da oferta mundial de alimentos. 

 Para tanto, tais condições de trabalho atraíram agricultores com larga 

experiência em produção agrícola de grande porte, especialmente daqueles residentes 

nas regiões Sul e Sudeste para ocupar a nascente fronteira agrícola do Cerrado no 

Centro-Oeste, dando efetivamente habilidade para a integração dessa região aos demais 

territórios dinâmicos economicamente existentes no Brasil.  

Inicialmente, os primeiros projetos foram de reflorestamento de pinho 

(Pinus sp) seguido de eucalipto (Eucaliptus spp), sendo que o segundo ainda tem grande 

participação na ocupação das terras cultivadas e, posteriormente, o desenvolvimento das 

culturas da soja (Glycine Max (L.) Merril), algodão (Gossypium sp), café (Coffea 

arábica L.), milho (Zea mays L.), dentre outras.  

Cabe destacar que o PRODECER dividiu-se em três fases distintas, para que 

pudesse atingir seus objetivos. Assim, o PRODECER I correspondeu os anos de 1979 a 

1984, e teve como área de atuação o Estado de Minas Gerais. O PRODECER II no 

período de 1985 a 1993, abrangendo os Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Goiás e Bahia. E, por fim, o PRODECER III de 1995 a 2001, que expandiu muito sua 

área de atuação, chegando aos Estados das regiões Norte e Nordeste, respectivamente, 

em Tocantins e no Maranhão, Bahia e Piauí. E é com essa nova abrangência de atuação 

do Programa que a região Nordeste vai passar a configurar no cenário brasileiro na 

produção de grãos em grande porte (BARBOSA, 2009).    

Nessa perspectiva, as medidas tomadas pelo governo federal procuravam 

promover uma integração mais equivalente das regiões brasileiras, e em especial, 

aquelas consideradas mais atrasadas, como é o caso do Nordeste brasileiro. Nesse 

sentido, é instituído, pela Constituição Federal de 1988, o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE), disposto no art. 159, inciso I, alínea c. 
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Esse Fundo trata de uma fonte permanente de recursos para financiamento 

em todas as áreas na região Nordeste, corresponde ao proveniente de 3% da arrecadação 

do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 

industrializados, cujos investimentos são administrados através do Banco do Nordeste 

do Brasil (BNB), objetivando sua aplicação nos recursos de qualquer natureza, visando 

ao desenvolvimento regional dos nove Estados, além de partes de Minas Gerais e 

Espírito Santo, compreendido na região que inclui a área denominada de polígono da 

seca.    

De acordo com Barbosa (2009), as manchas de cerrados do Nordeste 

localizam-se, sobretudo nos Estados do Maranhão, Piauí e Bahia, os mesmos 

apresentam-se como importantes polos de modernização da agricultura regional, por 

apresentarem condições favoráveis para o desenvolvimento de atividades primárias, 

cuja produção está voltada para a exportação.  

São muito marcantes nessas regiões características bem semelhantes em 

todos esses lugares, como, o baixo valor das terras, o que favorece o aumento dos 

latifúndios; mão de obra abundante e com pouca qualificação, sendo necessário, em 

alguns casos, importar trabalhadores qualificados para exercer diversas funções, que são 

exigidas na agricultura moderna e, por último, a isenção de impostos, fator muito 

relevante para os grupos empresariais que se instalam na região. 

Portanto, o uso e ocupação dos Cerrados no Nordeste foram dinamizados de 

forma intensa, a partir da década de 1990, com a implantação dos grandes projetos 

produtores de grãos, os quais levaram à formação de uma nova perspectiva de 

comercialização de produtos primários produzidos em áreas, até então, marginalizadas 

pela sociedade brasileira.  

 

6.2.3 Expansão da fronteira agrícola e o planejamento territorial no 

cerrado piauiense 

 

O processo de povoamento da área que compreende a bacia do Parnaíba 

datou na última etapa da conquista do interior do território nordestino, somente entre o 

século XVII e primeira metade do XVIII, haja vista que, segundo Abreu e Nunes (1995, 

p. 87) considerarem que “a pecuária extensiva havia encontrado no solo piauiense 
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condições excelentes para o seu desenvolvimento, abundância de terras, pastagens 

naturais e fartos recursos hídricos”. 

Assim, a pecuária no Piauí sempre assumiu uma posição privilegiada na 

economia estadual. Considerado como uns dos Estados mais pobres da Federação 

Brasileira, o Piauí ainda continua tendo diversas áreas voltadas totalmente para o 

desenvolvimento da pecuária extensiva. No entanto, esse perfil econômico foi adquirido 

pela região, desde o período que culminou no processo de povoamento do Nordeste, 

ocorrido no século XVII.  

Desse modo, a ocupação do estado ocorreu alicerçada em grandes 

propriedades cujos proprietários eram na sua grande maioria políticos, que fizeram por 

onde conceder boa parte das terras piauienses como propriedades particulares. Segundo 

Monteiro (2002, p.75), “como resultado da necessidade de abertura de novas fazendas 

de gado e da ocupação holandesa na região do São Francisco, houve uma exígua 

capacidade de expansão linear da criação extensiva”, chegando até o Oeste do território 

piauiense. 

 Ademais, a crise da economia da cana-de-açúcar favoreceu a liberação de 

um contingente de mão de obra para a pecuária, condicionando a interiorização da 

região mais rica para as áreas menos desenvolvidas economicamente. O Piauí passa 

então a receber esse contingente populacional que migra à procura de trabalho e vão 

encontrar na agropecuária tradicional seus postos de trabalho por muitos séculos. 

É importante considerar que o comércio de gado, ao longo do século XIX, 

tornou-se o maior responsável pela dinâmica espacial e econômica piauiense, inclusive, 

as prósperas condições pelas quais passavam as economias, nacional e regional, perante 

os mercados internos e externos. Por isso, entre os anos de 1850 e 1890, a pecuária 

passou a representar um fator muito positivo na economia piauiense, porque 

correspondia a mais de 50% dos valores das receitas do Tesouro Provincial (MORAES, 

2000). 

No entanto, ressaltamos que, antes da primeira metade do século XX, o 

Estado do Piauí não possuía condições vantajosas em relação ao extrativismo vegetal. 

Os mercados nacionais e internacionais não estimulavam a produção agrícola, o que 

dificultava a ascensão econômica do Estado. Acrescido a isso, ainda há outros motivos 

para o desinteresse dos grandes proprietários no desenvolvimento de atividade ligado à 

lavoura, pela falta de condições técnicas suficientes que garantisse a expansão do 
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sistema agrícola. Essa falta de interesse na agricultura pode ser demonstrada com o fato 

de que no ano de 1935, a área cultivada no Estado não passava de 54,4 mil hectares, 

representando apenas 2,2% da área total cultivada no Nordeste (MENDES, 2003). 

Cabe ressaltar que o Programa de Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI) 

foi muito importante para a expansão de atividades em diversas localidades no Estado e, 

em especial, nas regiões que compreendem o Delta do Parnaíba, o Vale do Gurguéia e o 

Vale do rio Fidalgo na década de 1970, na perspectiva de integrar, mesmo que 

tardiamente, a economia agrícola do Piauí ao novo modelo de modernização empregado 

em outras áreas do país desde os anos de 1950. 

 Nesse sentido, a inserção das áreas que compreendem o cerrado piauiense 

na economia agrícola do Brasil decorreu da implantação de políticas públicas em nível 

federal e estadual e da iniciativa privada a partir dos anos de 1970. Vale destacar que 

outros fatores de ordem natural, nesse momento, também foram decisivos para a 

mudança do sistema econômico dessa área.  

Assim, dentre os fatores naturais, estão: topografia plana que favorece a 

mecanização; as condições climáticas com presença constante de luminosidade durante 

praticamente o ano todo, devido à baixa latitude; ausência de geadas; a existência de 

reservas minerais de rochas calcárias em grande quantidade utilizadas, principalmente 

na correção da acidez do solo; o grande potencial de águas subterrâneas. Além dos 

fatores sociais como, principalmente o baixo preço da terra que, em muitos casos, 

possui valores inferiores ao dos cerrados do restante no país, contribuiu decisivamente 

para a ocupação acelerada dessa região (BARBOSA, 2009). 

Ademais, a aplicação intensiva de capital no cerrado, principalmente por 

produtores migrantes de outras regiões do país, concretizou a vocação agrícola que vem 

caracterizando esse ecossistema nos últimos anos. Faz-se necessário considerar que a 

instalação de grandes projetos na região foi financiada pelo Fundo de Investimento do 

Nordeste Agropecuário (FINOR-Agropecuário) e pelo Fundo de Investimento Setorial 

(FISET).  

Segundo Araújo e Araújo (2007), o FINOR-Agropecuário foi o principal 

mecanismo facilitador de aquisição de terras no cerrado piauiense, uma vez que, com 

esse financiamento, os preços das terras nessa localidade foram fixados em valores 

extraordinariamente inferiores em relação aos de outras regiões.  
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Destarte, Bandeira (1993) assegura que entre 1971 e 1984, através do 

FINOR-Agropecuário, foram criados 60 projetos agropecuários no Piauí, concentrados, 

especialmente, nos municípios localizados principalmente no Cerrado, são eles: Canto 

do Buriti, Ribeiro Gonçalves, Jerumenha, Uruçuí e Pio IX, sendo que somente o último 

não está localizado no Cerrado. 

Já a relevância do FISET esteve na participação de promover o 

assentamento de projetos que levassem ao processo de uso da técnica de (re) 

florestamento de caju (Anacardium occidentale), por todas as áreas do Cerrado, até o 

final da década de 1980, nos município de Ribeiro Gonçalves e Uruçuí. Assim, foram 

explorados com o cultivo de caju (Anacardium occidentale) em torno de 90 mil hectares 

nos dois municípios, dando o início da exploração das terras para a agricultura em 

escala empresarial no sudoeste do Piauí. 

Esse período vai ser marcado por grandes mudanças no sistema político 

brasileiro, pois no final dos anos de 1980 é instituída a Constituição Federal de 1988, 

onde diversos fomentos, que tinham como objetivo promover o desenvolvimento das 

regiões no país, vão ganhar mais destaque na real necessidade de integração da 

economia nacional. 

Desse modo, é criado o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE), cuja gerência financeira ficou sob a responsabilidade do BNB, e tinha 

como objetivo, em consonância com Monteiro (2002, p. 58), de proporcionar a:  

 
Sustentabilidade e a competitividade relacionada às atividades 
econômicas, em particular, o setor agropecuário, na expectativa de 
reduzir e amenizar as disparidades inter-regionais o que corresponde a 
promover o bem-estar econômico e social das populações envolvidas. 

 

  

Dessa forma, podemos considerar que as aspirações econômicas almejadas 

com a implantação dos projetos agrários no Estado do Piauí não foram muito diferentes 

daquelas ocorridas em outros Estados da Federação, que buscaram na agroindústria a 

base de integração junto às regiões mais dinâmicas economicamente na atualidade. Pois, 

visavam apenas ao crescimento capitalista de determinados grupos sociais, envolvidos 

diretamente com a produção, sem levar em consideração as transformações das 

condições socioambientais nessas localidades, depois das mudanças expressivas na 

paisagem local.    
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Seguindo essa perspectiva, Gonçalves (2008) considera que o início da 

década de 1990 será marcado pela intensiva aplicação de recursos do FNE para o 

financiamento dos primeiros projetos efetivamente produtores de grãos localizados no 

cerrado piauiense. Tal cenário só foi possível em decorrência da conjuntura de crise 

econômica que assolava o Brasil, provocando profundas mudanças no setor agrícola, 

numa tentativa de buscar nesse sistema a retomada da economia do país. 

No entanto, é considerável destacar, segundo Frederico (2010), que o 

sistema agrícola do país passa a ter as funções de suprir a crescente industrialização, 

sendo necessário desenvolver processos que contribuam para a rapidez na produção e 

que sirvam de meio para alimentar a crescente população urbana. 

Além disso, será necessário aumentar o PIB do país e as relações 

econômicas dos produtos primários com outros países. Observa-se que, em muitas 

localidades, assim como no Piauí, as transformações do sistema agrário redundaram na 

perda expressiva de várias culturas tradicionalmente praticadas em pequena escala pelo 

Estado e promoveram a inclusão produtiva de áreas até então marginalizadas pela falta 

de estruturas que dessem sustentabilidade ao mercado ora atuante. 

Monteiro (2002) ressalta que, aliado a todas as políticas públicas já em 

implementação no Nordeste, foi criado, no ano de 1993 o Programa Nordeste 

Competitivo. Este tinha como objetivo promover novas frentes de exploração 

agropecuária. Outrossim, é importante destacar que, com a articulação dos 

financiamentos voltados para a produção agrícola, foram sendo implementadas novas 

tradings mundiais, as quais passaram a ocupar espaços deixados pelos governos locais e 

começaram a financiar diversos projetos produtores de grãos, em especial, daqueles 

grãos mais lucrativos e com grande nichos nos mercados internacionais, como é o caso 

da soja. 

Tais favorabilidade, foram responsáveis, na década de 1990, pela aplicação 

de US$ 400 milhões de dólares do FNE, para a ampliação e dinamização da produção 

de grãos, tendo como cultura principal a soja, e a aquisição de matéria-prima para 

agroindústria no Cerrado piauiense, contribuindo, assim, para a implantação da 

agricultura embasada na utilização da tecnologia moderna que exige a atuação de um 

conjunto de redes complementares ao sistema produtivo. 

A conjunção de todos esses fatores, ora citados, possibilitou a integração da 

produção agrícola desenvolvida no Piauí com o restante do país, no início do século 
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XXI, inclusive a área plantada de grãos, sobretudo, com soja, que passou de 40.004 

hectares em 2000 para 198.532 hectares em 2005 e 276.672 hectares em 2009, 

proporcionando como consequência o aumento da produção, que passou de 100.810 

toneladas para 388.193 toneladas e depois ultrapassando a barreira de 780.580 

toneladas, respectivamente em cada ano citado anteriormente (CEPRO, 2010). 

No entanto, nos mesmos períodos, as culturas de arroz, milho, feijão e 

algodão tiveram uma oscilação muito grande tanto da quantidade de área plantada como 

em produção, chegando a haver redução de áreas destinadas ao cultivo de arroz e 

algodão, enquanto que proporcionalmente as culturas de milho e feijão passaram a ter 

uma grande expressividade na cultura de grãos no Estado, havendo um crescimento 

cinco vezes maior nos últimos anos, e a produção de milho chegando à marca de dez 

vezes a mais de hectares plantados, somente entre os anos de 2005 e 2009 (CEPRO, 

2010). 

Portanto, a introdução de uma dinâmica estrutural em todas as bases do 

sistema produtivo no Cerrado do Piauí foi e é determinante para deixar o Estado entre 

os maiores produtores de grãos dos últimos anos no país. Tal fator estabelece um 

crescimento das atividades econômicas secundárias a da produção de grãos, a se 

instalarem nos municípios de forma rápida e extremamente segregadora para a 

população.  

 

6.3 Redes e os aglomerados de exclusão 

 

Quando se considera o papel das redes na dinâmica de organização espacial, 

se deve ressaltar a capacidade que elas têm na consolidação de vários territórios. Esses 

territórios, quando efetivados, são responsáveis pela expansão das redes geográficas, as 

quais servem para definir o poder de atuação de um determinado grupo social em 

diversos lugares espalhados pelo mundo. 

É importante avaliar que, em cada período histórico, a sociedade detém 

poderes econômicos diferentes que culminam em um processo de territorialização de 

novos espaços ou até mesmo dando outra função para as localidades, que passam a 

integrar, de maneira mais eficaz, as necessidades dos grupos sociais donos dos meios de 

produção. 
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Dentro desse contexto, os territórios passam a ser construídos e 

desconstruído nas diferentes escalas temporais, caracterizando-os como permanentes, 

mas também como de existência periódica ou cíclica, transformando-se assim em 

elemento da natureza espacial criado pela sociedade (CORRÊA, 2001).   

Para isso, a construção dos territórios concretiza a evolução da técnica 

perante o trabalho da humanidade; porém, no processo de globalização em vigência, o 

espaço geográfico passou a internalizar um novo significado, no qual a divisão social do 

trabalho pelo mundo provocou uma diversificação da forma de atuação no mercado, 

configurando espaços territorialmente demarcados, segundo a forma de atividade ora 

desenvolvida nas localidades. 

Por conseguinte, uma das questões mais discutidas nos dias atuais diz 

respeito à forte divisão territorial do trabalho que vem se configurando no Brasil, por 

vários territórios produtivos. No entanto, tal momento se diferencia de outros da história 

econômica brasileira, por possuir uma integração mais eficaz entre as diversas áreas de 

produção. Essa característica só é possível porque o aperfeiçoamento das redes, 

especialmente das técnicas, comunicações e da logística tem contribuído decisivamente 

para tornar mais ágil o desenvolvimento das atividades econômicas. 

De acordo com Haesbaert (2000), essa agilidade é decorrente, por haver 

uma necessidade da sociedade na atualidade, em diminuir as distâncias entre as tomadas 

de decisões e os resultados ora esperados. Essa é uma das características que mais tem 

marcado o dia a dia da população mundial, pois aproxima aqueles que estão envolvidos 

na dinâmica da produção, enquanto exclui um contingente de atores sociais que não 

conseguem se integrar ao sistema produtivo vigente.   

Assim, a dominação do espaço por uma classe social proporciona como 

consequência o fortalecimento das desigualdades sociais, derivado da construção de 

identidade cultural distinta, significando que o território é produto de relações de forças 

desiguais, sobretudo no atual estágio em que o capitalismo se encontra pelo mundo. 

Outrossim, pode se analisar que o processo produtivo, quanto mais 

organizado tecnicamente, mais segregador ele será, pois a competição é a principal 

característica que rege profundamente as atividades econômicas no atual estágio do 

processo de globalização (CORRÊA, 2001). Essa situação faz com que os grupos 

sociais sejam bastante exigidos perante o sistema capitalista. Pode-se dizer ainda que 
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esse papel excludente é fundamental para promover a divisão do trabalho em várias 

localidades. 

Durante o final da década de 1970, quando se consolida a expansão da 

produção agrícola moderna, especialmente aquelas dos grandes projetos de soja no 

Nordeste, uma das implicações que esse processo tem demonstrado, é o aumento na 

divergência nas relações de trabalhos, as pequenas propriedades foram dando lugar para 

as grandes propriedades e, consequentemente, uma parcela significativa dos pequenos 

produtores rurais, juntamente com toda a família, passaram a desenvolver alguns 

trabalhos nas sedes das fazendas que na maioria das vezes são atividades que exigem 

pouca qualificação do trabalhador. 

Aqui se faz necessário ressaltar que a qualificação profissional é 

determinante para manter o elo de proximidade entre diversos grupos sociais. No 

entanto, as áreas da região Nordeste que entram no circuito da produção de grãos são 

consideradas umas das regiões mais pobres do país. Isso reflete a baixa qualificação de 

grande parte dos moradores, que na maioria das vezes, abandonaram seus estudos nos 

primeiros anos de escola, para começar ainda bem jovens a integrar o mercado de 

trabalho de forma irregular. 

No caso do Piauí, por exemplo, nos municípios pesquisados, Baixa Grande 

do Ribeiro, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves e Uruçuí, o total de crianças matriculadas 

segundo o IBGE (2012) era de 12.785 no Ensino Fundamental; mas, quando se passa 

para o Ensino Médio, esse número cai acentuadamente para 3.282 adolescentes 

matriculados. Dessa forma, a redução do número de jovens matriculados na última etapa 

de ensino da educação básica reforça a grande quantidade de adolescentes inseridos no 

mercado de trabalho nesses municípios.  

Geralmente as meninas realizam atividades de domésticas, babás, enquanto 

os meninos prestam serviços de ajudantes nas casas comerciais, na construção civil, 

realizam serviços de moto-taxistas ou entregador de mercadorias das grandes redes de 

supermercados, embora a grande maioria nem tenha idade para tirar sua habilitação e 

fazer condução de veículos automotores. Ainda há aqueles que trabalham nos projetos 

agrícolas no período das colheitas, embalando sacos e carregando os caminhões, dentre 

outras atividades. 

Essas características apresentadas são bastante comuns nas áreas que 

passam a receber investimentos de outros tipos de atividades econômicas, pois a oferta 
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de empregos diretos e indiretos, ligados à atividade principal, é uma consequência 

imediata que nem sempre dá oportunidades para todos, começando a aparecer uma 

parcela da sociedade que fica à margem desse processo econômico em pleno 

desenvolvimento. 

Como consequência, há também o aparecimento dos bolsões de pobreza, 

que no geral limitam uma parte significativa da população local ao processo de 

integração do sistema produtivo que se desenvolve nos municípios onde residem. Com 

isso, novas configurações espaciais vão surgindo, como é o caso de bairros 

extremamente pobres e outros mais elitizados, confirmando que o progresso econômico 

não hegemoniza estruturalmente a sociedade local.   

Assim, o crescimento horizontal das zonas urbanas, por exemplo, passa a 

ser marcado pela diversificação dos territórios locais, que dependendo da condição 

social da população que irá residir, poderá ter ou não um sistema de infraestrutura 

adequado, como calçamento, rede de esgoto, energia elétrica (Figura 50). Segundo o 

IBGE (2010), no Estado do Piauí, especialmente os municípios pesquisados, nos 

últimos 12 anos esses municípios tiveram cada um aumento populacional em torno de 

15% a 29%, o que reforça que o crescimento acelerado dessas cidades nem sempre é 

acompanhado da melhoria da qualidade de vida da população. 

 

 
Figura 50: Bairro localizado na periferia da cidade de Baixa Grande do Ribeiro. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Desse modo, a Figura 50 constitui uma paisagem muito comum nas áreas 

que têm, de forma acelerada, o crescimento populacional o qual não é acompanhado de 

investimentos públicos, dando assim condições para a formação de bairros paupérrimos, 

nas redondezas da zona urbana dessas cidades.  

Tais características confirmam a Teoria de Von Thunen (1826), ao 

considerar que as áreas mais próximas do centro urbano tendem a deixar de ter função 

de ruralidade e passam a configurar a expansão dos centros urbanos, embora ainda 

expropriada de várias infraestruturas. 

De acordo com Haesbaert, essa condição é tão pertinente que:  

 
 
Essa massa de despossuídos que se acumulam no campo é ainda mais 
expressiva nas periferias urbanas, onde vem se somar à miséria já 
existente na região antes da modernização dos anos de 1980. Os 
migrantes do interior do Nordeste, iludidos com o emprego fácil no 
“Eldorado da soja”, acabam mesmo é alimentando as periferias 
miseráveis de cidades como Barreiras, principal centro regional que 
estende hoje sua influência do oeste da Bahia para o sul do Piauí e 
Maranhão, leste do Tocantins e algumas áreas do Goiás 
(HAESBAERT, 1997, p.146). 

 

Outro ponto muito relevante, que é consequência dessa condição 

apresentada anteriormente, é que a região que compreende o centro urbano passa a ter 

uma valorização muito grande, sendo que em alguns casos ela se transforma em área 

praticamente comercial. Todavia, parte da história local é perdida, por exemplo, com a 

demolição de antigas residências, para a construção de prédios para diversas 

funcionalidades, persistindo assim em residir nesses locais somente as famílias mais 

tradicionais do município.  

Nesse sentido, Haesbaert (1997) considera que a incorporação definitiva da 

produção agrícola moderna no Nordeste brasileiro provocou uma desterritorialização 

política, econômica, social, cultural e ambiental muito intensa, que divide os grupos 

sociais e reforça a cada momento a dominação do migrante sulista nessas áreas do 

Nordeste. 

Essa condição destacada é muito comum nos municípios pesquisados no 

Piauí, pois a formação dos aglomerados de exclusão aumenta na mesma velocidade em 

que surge um novo investimento por parte do poder público e/ou privado, que tem a 

finalidade de atender os produtores rurais.  
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6.4 As redes geográficas e o sistema produtivo no Piauí  

 

 

O século XX foi considerado um período em que os resultados da evolução 

das técnicas foram fundamentais para integrar, de forma mais consolidada, várias 

regiões no mundo através das redes geográficas. Desse modo, o processo aqui discutido 

tem a finalidade de compreender como as redes, em todas as suas esferas, foram e são 

fundamentais para dinamizar qualquer espaço geográfico. 

Frederico (2010, p. 140) destaca que: 

 

As redes são entendidas, como resultantes de um conflito histórico, 
pautado num jogo de interesses, que envolve principalmente o Estado 
e os agentes privados, num movimento desigual e combinado de 
conflito e cooperação. A distribuição das redes, sua forma e extensão 
são o reflexo das vicissitudes do poder, da sucessão de interesses dos 
agentes privados, que competem e cooperam entre si, e de apoio e 
conivência do Estado. 
   

Desse modo, o sistema produtivo desenvolvido hoje na região que 

compreende o Sudoeste do Piauí vem dando um destaque bastante considerável na 

economia do Estado, pois tem colocado nos últimos anos o Piauí em destaque na 

produção de grãos nacional, junto a outras unidades da Federação. 

Nesse contexto, é relevante considerar que a integração dessa área com os 

polos mais dinâmicos da agricultura brasileira só foi possível diante do aperfeiçoamento 

de ações locais oriundas dos diversos sistemas públicos e privados, de articulações e 

circulações materiais e imateriais existentes, que tiveram colaboração total dos 

representantes dessas localidades, que aqui, nesta pesquisa, são representados pela 

população dos municípios piauienses de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Ribeiro 

Gonçalves e Uruçuí. 

 Com isso, é possível perceber que os investimentos aplicados na região, 

ainda na década de 1970, foram essenciais para começar a ampliar as vendas de grandes 

lotes de terras no Estado do Piauí, que em um primeiro momento serviram para 

introduzir a cultura de caju (Anacardium occidentale), como base do processo de 
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reflorestamento da área. E é dentro desse contexto que essa região vai passar a despertar 

interesse dos produtores rurais, em especial aqueles oriundos do Centro-Sul do Brasil, 

os quais promoveram uma mudança intensiva na área com a produção de grãos em 

grande escala (BARBOSA, 2009). 

Ainda de acordo com a autora supracitada, os municípios localizados no 

Sudoeste piauiense, principalmente aqueles que ficam na porção que compreende o 

bioma Cerrado, apresentaram algumas características que foram primordiais para a 

intensificação desses trabalhos. Uma das mais importantes foi o baixo preço das terras, 

associado à pouca densidade populacional; incentivos fiscais e a baixa exploração 

econômica. 

Assim, um pequeno produtor no Centro-Sul do país no Piauí se torna um 

grande latifundiário e, com toda a experiência já adquirida em momentos anteriores, 

realizando essa atividade consegue ampliar rapidamente o número de fazendas e 

dominar a economia destas cidades e daquelas que ficam no seu entorno. Concretiza, 

deste modo, o intensivo processo de expansão da fronteira agrícola, especialmente a de 

grãos, no Estado do Piauí. 

Com isso, faz-se necessário haver um incremento dos elementos estruturais 

que dão suporte ao processo produtivo. Logo nos primeiros anos, com a participação de 

iniciativa estatal, foi realizada a abertura de novas estradas (FIGURA 51), a expansão 

da rede de energia e água encanada, sendo num primeiro momento primordiais para 

atender as necessidades dos produtores rurais. No entanto, tais melhorias ainda eram 

insuficientes para dar sustentação ao trabalho desenvolvido nos municípios. 
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Figura 51: Rodovia PI-247 entre Uruçuí e Ribeiro Gonçalves – PI 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

Nos anos de 1990 do século passado, com o crescimento da quantidade de 

hectares cultivados, sobretudo no recém-emancipado município de Baixa Grande do 

Ribeiro (1993), o capital empregado, tanto de origem do Estado como o privado, passa a 

intensificar de forma mais contundente nas melhorias estruturais locais, promovendo a 

integração dessa região com outras áreas do país e do mundo, a partir do 

desenvolvimento de um sistema de comunicação, informação e transporte amplamente 

difundido na região, principalmente quando se diz respeito ao escoamento dos produtos 

pela PI-247 (FIGURA 51) e a Transcerrado (ainda para ser concluída) com destino aos 

principais Portos do Nordeste localizados nos Estados do Ceará (Pecém) e Pernambuco 

(Suape). 

Assim, é inevitável conter o crescimento populacional nesses municípios, 

pois o volume de empregos diretos e indiretos atrai uma parcela significativa da 

população do Estado e até mesmo de outras Unidades da Federação. E é uma realidade 

para todos os Estados do país, pois estas cidades não estão preparadas para receber um 

incremento populacional em tão pouco tempo.  

Nos últimos 12 anos, em todos os municípios pesquisados, são evidentes as 

consequências do fenômeno conhecido como migração (Quadro 02), que promoveu a 

introdução de novos atores sociais, os quais trouxeram junto consigo todo o seu 
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arcabouço cultural das regiões em que viviam e introduziram de maneira rápida seus 

costumes diante da sociedade local, que não oferece nenhuma resistência de adaptação. 

 

Quadro 02: Variação da populacional entre os anos de 2000 a 2010 

CIDADE 

 

ANO 

Baixa Grande 

do Ribeiro 

Bom Jesus Ribeiro 

Gonçalves 

Uruçuí 

2000 7.779 15.924 5.724 17.011 

2010 10.516 22.629 6.845 20.149 

Variação da 
populacional 

(%) 

26,02 29,63 16,37 15,57 

FONTE: IBGE 2000/2010. 

 

De acordo com os dados do quadro 02, as cidades de Bom Jesus e Baixa 

Grande do Ribeiro foram as que tiveram maior crescimento populacional, tal fator é 

decorrente de serem áreas, como é o caso de Bom Jesus, por apresentar melhores 

condições infraestruturais, proporcionando uma fixação mais adequada da comunidade. 

Em Baixa Grande do Ribeiro, o processo de consolidação territorial ocorreu 

de forma diferenciada de Bom Jesus. Este município é resultado da atuação dos 

migrantes internos e externos ao estado do Piauí, seu desmembramento ocorreu do 

município de Ribeiro Gonçalves. O deslocamento da população de áreas secas da 

porção sudeste do estado, para estes locais que ficam ao leste de Ribeiro Gonçalves, foi 

essencial na emancipação de Baixa Grande do Ribeiro. 

Dentre os principais atrativos que essa localidade oferece, estão: a 

disponibilidade de solos férteis para a agricultura; um lençol freático bem superficial; 

vales bem umedecidos e baixo povoamento, o que facilita a expansão da agricultura, e 

esses fatores foram essenciais para o desenvolvimento da agricultura moderna nessa 

área realizada, sobretudo, pelos migrantes sulistas.  

No entanto, é considerável destacar, segundo o IBGE, que, até o ano de 

2010, a maior parte dos migrantes em todos os municípios pesquisados era proveniente 

dos estados localizados na região Sul, chegando a somar 0,7%, sendo que nos últimos 

10 anos 2,01% das pessoas que chegaram à região eram do Centro-Oeste. Outro ponto 
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que merece ser ressaltado é que, entre os anos de 2000 a 2010, o número de estrangeiros 

residindo nessas localidades passou de 0,18% para 0,26%. Mesmo sendo um percentual 

ainda baixo, os estrangeiros já estão começando a fixar de modo ainda tímido suas 

atividades no cerrado piauiense. 

Outro ponto relevante a ser destacado, bastante recorrente na área de 

pesquisa, diz respeito ao incremento educacional ocorrido nesses municípios, que 

refletiu em mudanças consideráveis no sistema educacional local, especialmente quando 

se analisam os investimentos na educação de nível técnico e superior. Uruçuí e Bom 

Jesus, os dois centros de maior polarização populacional, contam na atualidade com 

Instituto Federal, além de Campus e Núcleos das Universidades Federal e Estadual do 

Piauí (FIGURAS 52 e 53). 

 
Figura 52: Entrada do Campus Cinobelina Elvas,  Bom Jesus – PI 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Figura 53: Sede do Núcleo da Universidade Estadual do Piauí , Uruçuí – PI 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
 

Para muitos jovens e adultos, as oportunidades do ingresso no curso 

superior podem proporcionar uma ascensão melhor no mercado de trabalho. Em Uruçuí, 

por exemplo, diversos cursos de Graduação são oferecidos pela UESPI no ensino 

regular (Engenharia Agronômica, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em 

Administração), como também no período chamado de especial (cursado durante as 

férias escolares), o curso de Agronomia é o que tem maior concorrência e isso é 

facilmente identificado pela condição econômica que gira no entorno do setor 

econômico que movimenta a cidade. Em Bom Jesus, a UFPI conta com os cursos 

regulares de Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária, 

Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas. Nesse campus, nos últimos 4 (quatro) 

anos tem ocorrido também seleção para o curso de Pós-Graduação em nível de 

Mestrado nos Programas de Solos e Nutrição de Plantas; Zootecnia e Agronomia 

Fitotecnia. 

Tais mudanças no sistema educacional ainda são bastante restritas a uma 

minoria da sociedade do Sudoeste piauiense, pois, na maioria das vezes, essas vagas, 

principalmente dos cursos da Pós-Graduação, por exemplo, são ocupadas por pessoas 

que não são naturais do município ou de outro que esteja localizado naquele entorno. 
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Quando se considera na análise o sistema bancário, diversos bancos estatais 

e privados estão presentes nos municípios pesquisados, são eles Banco do Brasil, Caixa 

Econômica, Banco do Nordeste e Bradesco. Somente a cidade de Baixa Grande do 

Ribeiro não possui nenhuma agência bancária, mas conta com terminais eletrônicos dos 

bancos do Brasil e Bradesco. Tal fato favorece o aumento das transações realizadas no 

Banco do Brasil da cidade de Ribeiro Gonçalves, por parte da população de Baixa 

Grande do Ribeiro, pela logística de proximidade entre elas, pois somente 30 Km 

separam as duas sedes municipais.  

Para as autoridades municipais de Ribeiro Gonçalves, essa dependência de 

Baixa Grande do Ribeiro ao sistema bancário dessa cidade é um fator muito positivo, 

pois movimenta o comércio local a cada viagem realizada pela população do município 

vizinho, na compra de produtos que não são ofertados pelo comércio daquela cidade. 

Nesse sentido, ao se analisar, dentro desse contexto, o forte papel de atuação 

e de concentração de funções em algumas cidades no Sul do Piauí, identificado na 

Figura 54, é facilmente destacada esta polarização, porque Floriano concentra a maioria 

das atividades logísticas e de negócios do Sul do estado, assim esse município assume o 

posto de capital regional, por exercer um poder de atuação que extrapola os limites do 

estado. 
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 Figura 54: Rede Urbana no Piauí 
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É relevante observar, ainda de acordo com a Figura 54, que nos municípios 

pesquisados, além da cidade de Floriano, Balsas (MA) aparece com forte poder 

concentrador de negócios, o que reflete na dinâmica econômica regional que caracteriza 

essa área no país. Assim, concatenando com a teoria de Corrêa (2001), essa rede do tipo 

dentrítica, fortemente assumida pelos municípios do Sudoeste piauiense, não se 

aproxima dos modelos apresentados anteriormente por Christaller (1966) e Von Thunen 

(1826) que se caracterizam pelas influências de áreas próximas, ou seja, em círculos 

concêntricos.  

Outro fator relevante a ser destacado na pesquisa está relacionado à 

expansão do comércio na região. Faz-se necessário considerar que a dinâmica desse 

setor foi extremamente aquecida depois da implantação dos projetos agrícolas, pois não 

favoreceu somente aqueles ligados diretamente à atividade principal realizada, como 

também a outros ramos. 

Desse modo, tanto em Bom Jesus como em Uruçuí, por serem as duas 

cidades mais dinâmicas economicamente no cerrado piauiense, de acordo com a 

CEPRO (2010), houve um crescimento de mais de 200% do número de empresas 

terceirizadas, entre os anos de 1990 a 2010, ligadas aos setores da agricultura; da moda; 

cursos de línguas; magazines; clínicas médicas; dentre outras (FIGURAS 55 e 56). 

Desse modo, a forma de atuação das diversas empresas agrícolas no campo 

acaba refletindo na cidade, que passa a se organizar conforme as necessidades do capital 

empregado nesses municípios. Nesse sentido, Elias (2007) destaca que: 

 

Essa reestruturação da agropecuária não apenas ampliou e reorganizou 
a produção material, agrícola e industrial, como foi determinante para 
a expansão quantitativa e qualitativa da produção não-material, 
aumentando a terceirização das economias próximas às áreas de 
realização do agronegócio, especialmente os ramos associados ao 
circuito superior da economia.  
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.    
Figura 55: Filial da empresa John Deere, Bom Jesus – PI.  
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

 
Figura 56: Vista parcial da multinacional, Uruçuí – PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

 

As Figuras 55 e 56 expressam a força que a atividade agrícola promove nos 

municípios. Uma multinacional processadora de alimentos, por exemplo, instalada em 

Uruçuí desde 2003, foi decisiva para aumentar os negócios econômicos na região, na 
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medida em que repassa financiamentos para os agricultores rurais investirem cada vez 

mais intenso na produção de grãos, ampliando as áreas plantadas e promovendo uma 

maior rentabilidade das fazendas. 

Isso confere um novo patamar de relação campo-cidade, extremamente 

complementar nessas localidades que vai além do dinamismo econômico provocado 

pela produção agrícola. No entanto, é percebível, em todos os municípios pesquisados, 

um agravamento das condições socioambientais, que tem levado a uma reorganização 

espacial bastante complexa e provoca uma divisão territorial que só enaltece uma 

pequena parcela da população, enquanto que marginaliza a grande maioria dos atores 

sociais envolvidos na pesquisa. 

Assim, o próximo capítulo traz uma análise feita aos espaços 

socioambientais no cerrado piauiense à luz do modelo sistêmico do GTP (Geossistema-

Território-Paisagem).  
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VII. ANÁLISE ESPACIAL A 

PARTIR DO MODELO DO GTP NO 

CERRADO PIAUIENSE 
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ANÁLISE ESPACIAL A PARTIR DO MODELO DO GTP NO CERRADO 

PIAUIENSE 

 

 

O século XX vai ser marcado por grandes transformações no campo social 

que foram decisivas para os rumos tomados pelas diversas correntes que seguem se 

desmembrando na Geografia, desde a sua consolidação como ciência e vista pelos 

principais teóricos como mediadora da análise entre o meio físico e social em constante 

produção. 

A Segunda Guerra Mundial, no século passado, representou, para a história 

da humanidade, o marco de todos os processos de mudanças no campo da sociedade em 

geral. As discussões mais expressivas no campo das ciências sociais que passam a fazer 

parte da Geografia, avaliam de maneira mais efetiva a compreensão do espaço humano, 

como aquele que está contemplado por vários objetos que marcam o poder de 

dominação de uma sociedade em um determinado momento histórico. 

Analisar o espaço geográfico de forma integrada, com todos os elementos 

contidos na sua configuração, só foi possível depois que o crescimento populacional 

ocorrido, sobretudo no período pós-guerra, passou a determinar mudanças mais 

contundentes no meio físico, como condição de promover o suporte de reprodução da 

vida em sociedade. 

Desse modo, a avaliação do espaço dentro de uma abordagem que envolve 

todos os elementos contidos na paisagem, dá suportes para reforçar a necessidade de se 

compreender a articulação dos elementos espaciais, sem que haja uma separação na 

forma de ver e entender os espaços físicos e humanos como unidades totalmente 

integradas. 

Rodriguez (1994) considera que, para abranger o estudo do espaço 

geográfico de modo mais amplo, a forma mais usada hodiernamente se dá a partir da 

análise do espaço de maneira sistêmica, baseando o conceito de paisagem como um 

todo integrado sistematicamente. Destarte, pode-se combinar que os elementos naturais, 

culturais, econômicos da sociedade são complexos sistemas multiplicadores de 

paisagens, os quais estão em constante processo de reorganização. 

Assim, o capítulo que se inicia busca fazer uma análise do bioma cerrado no 

Piauí, a partir de uma leitura espacial com base no modelo Geossistêmico (GTP), onde 
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as formas naturais e as ações antrópicas são os principais marcos de identificação, 

avaliação e compreensão desse espaço geográfico multiplicador de territórios e 

paisagens. 

Por conseguinte, o capítulo foi dividido da seguinte forma: num primeiro 

momento, fez-se uma classificação e consequentemente uma discussão sobre o uso e 

ocupação das unidades de paisagens no cerrado piauiense. Depois, num momento 

posterior, como subitem dessa primeira etapa analisaram-se as principais intervenções 

nos geótopos locais. E no segundo item, discorreu-se sobre as principais configurações 

territoriais e paisagísticas do cerrado no Piauí que têm gerado diversos conflitos 

ambientais nos municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves 

e Uruçuí. 

 

7.1 Uso e ocupação das unidades de paisagem no cerrado piauiense. 

 

O estudo dos Geossistemas na Geografia tem sido intensificado, sobretudo 

na segunda metade do século passado, quando se passou a estudar todos os 

componentes da natureza de forma mais integrada, numa conexão que envolve diversos 

elementos físicos e culturais que dão condições de criação dos espaços geográficos. 

Para Sotchava (1978), o estudo da Geografia física, ao se basear nos 

princípios sistêmicos, tem tido bastante destaque na Geografia moderna, principalmente 

quando procura apoiar seus resultados na forma de planejamento do espaço como um 

todo. Ademais, tem contribuído para aproximar cada vez mais o discurso da Geografia 

física com a humana, tão dicotômicos na maioria dos estudos geográficos brasileiros. 

Por esse motivo, é que Grigoriev (1968) considera que na atualidade os 

estudos que têm como foco principal a Geografia física estão tendo uma abordagem que 

saiu muito da linha descritiva e cognitiva, mudando para contextualização mais 

experimental e transformadora da ciência geográfica, podendo ser de suma importância 

para compreender as condições naturais, como elo que beneficia o desenvolvimento da 

economia, levando a mudanças em várias partes do mundo. 

É nessa concepção que o estudo geossistêmico tem se firmado útil no meio 

geográfico, por promover um vínculo maior de dependência nas esferas que compõem o 

planeta. Assim, Ross (2006, p. 24) destaca que: 
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A unidade dinâmica do espaço se manifesta no espaço físico-
territorial, possibilitando a distribuição de todos os componentes de 
um geossistema, assegurando sua integralidade funcional. [...] um 
geossistema não se subdivide ilimitadamente, mas, sim, que as 
unidades especializadas no território estão na dependência da 
organização geográfica.  
As diversas categorias dimensionais do geossistema – planetário, 
regional, topológico e intermediária – obedecem a critérios da 
espacialização geográfica e submetem-se às suas próprias escalas e 
peculiaridades qualitativas da organização geográfica. 
 

Por conseguinte, ao se determinar uma porção do espaço, onde os elementos 

constituídos sobre ele fazem parte de um todo sistêmico, Bertrand (1971) considera que 

as suas unidades paisagísticas ali presentes serão sempre representadas a partir da escala 

de informações presentes no espaço geográfico. 

Todavia, o mesmo autor destaca que o geossistema pode ser identificado 

dentro de uma paisagem de forma nítida e circunscrito em uma fotografia aérea, suas 

delimitações podem aparecer na maior naturalidade. 

     Assim, Bertrand (1971) estrutura os geossistemas como unidade 

integradora de ações ecológicas, biológicas e antrópicas. 

 

(Geomorfologia+Clima+Hidrografia)                         (Vegetação+Solos+Fauna) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 57: Modelo conceitual de Geossistemas 
Fonte: Bertrand (1971). 
 
 
Desse modo, Bertrand ressalta que todos os geossistemas são partes de uma 

estrutura física, que seus principais dados ecológicos permanecem relativamente 

estáveis por um período de tempo relativamente grande e que ele é um resultado de 

várias combinações de natureza física e social dentro do espaço geográfico.  

Potencial Ecológico Exploração Biológica 

Geossistemas 

Ação Antrópica 
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É nessa perspectiva que o estudo sistêmico tem ganhado forças por se 

somarem a ele não somente os fatores naturais, mas também os sociais e econômicos 

que estruturam a base espacial de qualquer porção territorial do planeta. E, é nas 

organizações das paisagens antrópicas que os geossistemas se tornam os principais 

meios de reprodução do capital que sustenta o modo de produção vigente. 

Contudo, é nessa perspectiva que o cerrado piauiense tem se tornado um 

espaço altamente reprodutor de espaços cada dia mais antropogênicos, que estão 

totalmente a serviço do grande capital agrário, difundido pelo mundo subdesenvolvido, 

principalmente depois da Revolução Verde na década de 1960 do século XX, como 

forma de atender as necessidades de um mercado consumidor mais exigente e, 

sobretudo, excludente de posses e bens materiais. 

Dessa maneira, o Quadro 03 foi elaborado a partir das definições espaciais 

encontradas no local de pesquisa e, consequentemente, serve de suporte para o 

reconhecimento das principais Unidades de Paisagens existentes no Cerrado piauiense. 

Cabe ressaltar que essas definições dos compartimentos geomorfológicos, segundo Ross 

(2007, p.12), apontam para: 

 

A complexidade dos ambientes naturais, bem como dos alterados pelo 
homem, é de tal ordem que não se pode estabelecer seus limites 
territoriais com precisão. Isto porque não se tem modificações bruscas 
de uma condição ambiental para outra. Por outro lado, é fato também 
importante o infinito fracionamento do quadro ambiental, podendo-se 
identificar quantos quadros ambientais se queira em um determinado 
território, por menor que ele seja.  

 

 

Assim, as principais unidades de paisagens apresentadas na região 

pesquisada foram: os topos das chapadas; terraços fluviais e os estuários. Cabe 

considerar que essas classificações são de grande importância no entendimento da 

dinâmica dos ambientes locais onde elas estão assentadas. Todavia, a aplicação de 

conhecimentos voltados para a geomorfologia é de tamanha relevância, por ajudar a 

compreender a forma de organização adotada pela sociedade no desenvolvimento das 

atividades econômicas geradoras de capital.  
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Quadro 03: Unidades de Paisagens no Cerrado Piauiense. 

 

UNIDADES DE 

PAISAGENS/ 

GEOFÁCIES 

 
POTENCIALIDADES 

 
LIMITAÇÕES 

 
USO ATUAL 

 
TOPO DAS 

CHAPADAS 

Relevo de topografia 
plana, favoráveis à 

agropecuária. 

Solos que precisam de 
correção para ter maior 

fertilidade 

Fazendas 
agrícolas. 

 
TERRAÇOS 
FLUVIAIS 

Elevada produtividade 
vegetal, sobretudo nas 

áreas de veredas. 

Restrições de ordem 
legal ao uso e 

ocupação 

Expansão da 
zona urbana 

 
 

ESTUARINOS 

Fertilidade dos solos na 
margem dos rios 

Limitações à ocupação 
social e 

consequentemente 
à expansão urbana; 

Drenagem imperfeita 
do solo; Inundações 

periódicas. 

Plantações de 
vazantes; 

expansão de 
habitações. 

Fonte: Trabalho de campo, 2012. 
Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonsêca Barbosa, 2013. 

 

Como já fora citado anteriormente, toda essa área analisada fica sob a 

formação do geosssitema denominado de Planaltos e Chapadas do Alto Parnaíba. Essa 

compartimentação do relevo inicia na borda da bacia sedimentar do Maranhão-Piauí, 

com contato com as Depressões Periféricas, indo até o vale do rio Parnaíba, no sentido 

leste-oeste. 

Cabe aqui destacar que os subsistemas denominados para a análise 

compreendem os segmentos de menores escalas espaciais dentro desse geossistema. 

Assim, quando se avalia o uso e ocupação dos topos das chapadas, deve-se considerar 

que esse geofácies é o que tem alterado aceleradamente sua composição paisagística, 

por conta da formação dos inúmeros projetos agrícolas que provocaram o desmatamento 

intensivo dessa unidade de paisagem geoambiental 

Desse modo, o Quadro 03 expõe, dentro de cada unidade de paisagem, as 

potencialidades apresentadas e disponibiliza as principais matérias-primas com maior 

utilização da sociedade no ambiente investigado. No entanto, a forma de uso e ocupação 

desses ambientes tem levado ao incremento de novos territórios de exploração espacial, 

os quais a cada dia se expandem em um ritmo muito acelerado tanto na zona urbana 

como na rural.  

Consequentemente, cada potencialidade apresentada é acompanhada de uma 
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limitação ambiental que compromete o bom desenvolvimento dos espaços geográficos 

nessas localidades, favorecendo o surgimento dos primeiros conflitos ambientais 

(FIGURAS 58, 59, 60) bastante evidentes nos municípios ora pesquisados. 

 

    
Figura 58: Silos em fazenda agrícola, Baixa Grande do Ribeiro-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

 
Figura 59: Expansão acelerada da plantação de eucalipto, Ribeiro Gonçalves-

PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonseca Barbosa (2012). 
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Figura 60: Desmatamento e aterramento de áreas de veredas, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012).   
 

De acordo com as Figuras apresentadas, todas as unidades geoambientais 

citadas no Quadro 3 estão em constante foco de tensão proveniente da pressão 

antrópica, a qual de alguma forma tende a agravar cada vez mais os ambientes locais e 

contribuir, decisivamente, no processo de limitação destas áreas para outros fins. 

Desse modo, as Figuras 58 e 59 apresentam as paisagens mais comuns do 

cerrado piauiense, em especial nos muncípios pesquisados. A expansão da fronteira 

agrícola no início dos anos de 1990, nessa região, contribuiu decisivamente para o 

surgimento de um novo ordenamento territorial que, na grande maioria, atende as 

necessidades de uma pequena parcela da população local, aquela que está totalmente 

integrada ao modo de produção vigente. 

Segundo Barbosa (2009), as plantações de grãos em grande escala mudaram 

completamente o aspecto físico da região, sobretudo no topo das chapadas por 

apresentarem condições topográficas consideradas excelentes para a mecanização da 

monocultura, além de promover o desmatamento intensivo dessa unidade de paisagem. 

Outro ponto a ser ressaltado diz respeito à nova cultura que tem abrangido 

grande parte do território piauiense, principalmente a partir dos anos de 2010, que é a 

plantação de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) para a produção de celulose, tendo 

como concessionária principal uma empresa de processamento de papel e celulose 

(Figura 59). Por conseguinte, a implantação dessa  empresa em vários pontos 
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estratégicos no Piauí, especialmente no Sudoeste do estado, na área de bioma cerrado, 

vem contribuindo para, junto com a produção de grãos, promover verdadeiros espaços 

visivelmente homogêneos por vários quilômetros de extensão. 

O eucalipto (Eucalyptus globulus Labill)  é uma planta de origem 

Australiana e de outras partes do continente da Oceania, suas formas de adequações a 

regiões de climas tropiciais requerem algumas limitações, sendo necessário desenvolver 

essa cultura nas áreas que estejam próximas a mananciais hídricos, por ser de grande 

importância para o crescimento da planta (ANDRADE e VECCHI, 1918). 

No Piauí, principalmente no cerrado, as áreas de maiores plantações desse 

cultivo estão justamente nas proximidades dos rios perenes que cortam a região, como o 

Gurguéia, Uruçuí Preto e o Parnaíba. Uma característica é bem relevante para essa 

cultura: a vegetação original da região sempre serve como um espécie de muro e/ou 

fachada que esconde os vários quilômetros de plantações desta cultura, diferenciando da 

soja (Glycine max (L.) Merril) e outras lavrouras de grãos que ficam totalmente visíveis 

para a população, como foi exposto na Figura 58.  

Ainda de acordo com as Figuras, a de número 60 expõe outra realidade 

muito frequente nos quatros municípios: a intensificação do processo de aterramento de 

leitos dos inúmeros córregos que cortam a região. Por ser uma área que compreende 

todo o lado do reverso (sentido leste-oeste) da Bacia do Maranhão-Piauí, há uma densa 

rede de drenagem a qual proporciona o surgimento de pequenos rios, os quais vêm 

tendo seu percurso transformado completamente em aterros, para serem utilizados para 

algum fim.  

Além disso, na zona urbana da cidade de Uruçuí, a utilização desse 

geoambiente depois de aterrado serve para a implantação de pequenas fazendas que 

possuem vários currais onde os animais são criados soltos, sem nenhuma forma de 

contenção do pasto para a vegetação ainda existente no local. 

Outro ponto ainda pertinente de observação nessa unidade de paisagem 

classificada na pesquisa de planície de inundação é a quantidade de lagoas naturais que 

estão presentes nesse ambiente. Tudo isso se dá por conta do forte represamento das 

águas com o intuito de atender as necessidades da população, como, por exemplo, na 

construção da ponte que liga a cidade de Uruçuí-PI a Benedito Leite-MA, uma das 

maiores reivindicação realizadas pelos moradores locais, sobretudo os produtores rurais, 

como via de escoamento mais prático e eficiente da produção local que tem destino final 



198 

o porto de Itaqui em São Luis-MA. 

Ademais, a antropização crescente nos espaços rurais constitui a paisagem 

mais relevante das áreas que têm, na agricultura moderna, o uso de ferramentas 

totalmente mecanizadas que caracterizam os principais suportes técnicos, os quais 

consolidam a atividade econômica e se tornam a principal fonte de renda na região 

(FIGURA 61). 

 

 

                                             
Figura 61: Atividade agrícola em fazenda, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

 

A consolidação cada vez mais expressiva da expansão da fronteira agrícola 

no cerrado piauiense tem incorporado novos objetos ou sistemas técnicos ao modo de 

produção, que possibilitam o aumento dos lucros das empresas, contribuindo a todo o 

momento para a abertura de um novo espaço de produção, como consequência do 

aumento da demanda do mercado consumidor. 

No entanto, tais mudanças espaciais não são tão recentes, e, mesmo assim, é 

constantemente deixada de lado a elaboração de uma avaliação ambiental dos 

geoambientes, sobretudo pelos órgãos competentes do estado e do município que 

fiscalizam espaços altamente antropizados, palco de constantes focos de tensões 

socioambientais, como é o caso da região que compreende todo o Sudoeste do Piauí. 

Nesse sentido, Gonçalves (2008) destaca que as diversas medidas 

mitigadoras adotadas, sobretudo pelos produtores rurais locias, têm ajudado em certo 

ponto a equilibrar e/ou equacionar os conflitos ambientais tão presentes na área de 

estudo. 

É necessário dizer que, nas localidades aqui pesquisadas, não são somente 

os grandes produtores rurais que devem se adequar às normas de legislação brasileira 
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como, por exemplo, a apresentação dos EPIAs (Estudos Prévios de Impactos 

Ambientais) na organização do espaço, mas também que seja cobrada de maneira eficaz 

da sociedade civil, especialmente dos gestores locais, projetos de ações de planejamento 

territorial  que atendam as necessidades das comunidades ali residentes, como forma de 

promover uma qualidade de vida para a população na sua totalidade.   

Todavia, a elaboração de planos de manejos espaciais deve ser condição 

sine qua non para a manutenção mais equilibrada do geoambiente, por constituir áreas 

de relevantes transformações socioespaciais que contribuem para o crescimento 

horizontal acelerado dos municípios em questão. 

Assim, apresenta-se a seguir como se processam as formas de uso e 

ocupação do ambiente, num nível de escala mais específico, aqui denominado por 

geótopo,  através do qual o detalhamento dos objetos construtores do meio mostra-se 

mais intenso, principalmente por haver uma grande demanda de reprodução e 

reorganização das formas sociais sobre o espaço natural.   

        

7.1.1 Principais intervenções nos geótopos locais. 

 

O nível mais específico de detalhamento dos elementos existentes no espaço 

geográfico é, neste estudo, apresentado pelo geótopo que corresponde à menor unidade 

homogênea de um geossistema (PASSOS, 2007). É nos geótopos que as ações das 

sociedades se dão de forma percebível, e também tais transformações fazem parte de 

todos os momentos diários da vida da população na sua ampla necessidade de adequar 

os espaços conforme suas necessidades. 

É relevante destacar que, na área pesquisada, as denominações dadas aos 

geótopos, como sendo a subunidade mais específica da paisagem, foram as seguintes: 

Planícies Superior e Inferior; Superfícies de Erosão e Alagadas e as Vertentes das 

Chapadas. Cabe considerar que cada um desses geótopos possui formas de organização 

espacial bastante distintas umas das outras, o que facilita a sua identificação e 

classificação. 

Como esta subunidade de paisagem é a última no nível de recorte da escala 

espacial, faz-se necessário uma avaliação mais delicada dos graus de transformações 

existentes nas localidades que levem a um complexo ambiental altamente tenso, 
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sobretudo quando as dinâmicas nos ambientes territoriais são as condições eminentes 

para a reprodução da condição socioeconômica de uma região. 

Desse modo, a partir dos dados obtidos, foi possível elaborar as conclusões 

que estão dispostas no Quadro 04 a seguir. Nele estão citados os tensores; os principais 

impactos ambientais; as respostas do sistema ambiental local e em que geótopo se 

localizavam. Considerando que a pesquisa foi realizada num âmbito regional, por 

envolver 4 (quatro) municípios do Sudoeste piauiense, as considerações foram feitas 

numa escala de maior proporção espacial. 
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Quadro 04: Aspectos socioambientais dos geótopos do Cerrado no Piauí. 

TENSORES 
IMPACTO AMBIENTAL / RESPOSTAS DO SISTEMA 

AMBIENTAL 

GEÓTOPOS 

NATURAIS Erosão do solo Ganho e perda de solo; Planície superior e inferior; Vertente da Chapada. 

 

 

 

 

 

ANTRÓPICOS 

 

 

 

 

 

Desmatamento e fogo 

Aumento da erosão edáfica; carreamento 

de sedimentos para cursos d’água; 

desequilíbrio da fauna. 

Planície superior. 

Retirada de substratos 

e aterros 

Destruição do ecossistema; 

desconfiguração da paisagem. 

Planície inferior; Superfícies Alagadas. 

Lançamento de 

resíduos sólidos nos 

cursos d’água e 

superfície dos solos 

Alterações das propriedades físico-

químicas das águas superficiais; 

degradação da paisagem. 

Superfícies Alagadas. 

Construção de 

residências e estradas 

Antropização da paisagem; aceleração 

dos processos erosivos. 

Superfícies de Erosão. 

Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Com base no Quadro 04, considera-se que as grandes derivações da 

paisagem são resultados dos impactos das ações humanas que consequentemente 

remodelam os substratos paisagísticos e modificam intensamente os sistemas naturais 

envolvidos no processo. 

Segundo Rodriguez (2007, p. 206):  

 

As propriedades sistêmicas da paisagem (estrutura, funcionamento, 
dinâmica e evolução), representam em si os mecanismos e as vias 
mediante as quais se forma, origina e se sustenta a eficiência ecológica 
do sistema. [...] a sustentabilidade geoecológica das paisagens como 
conceito chave na construção teórica do processo de desenvolvimento 
sustentável, define a capacidade dos geossistemas de manter um 
estado de funcionamento ótimo, garantindo a capacidade de pôr em 
tensão um potencial para as diferentes atividades produtivas. 

 

Neste sentido, os gradientes de composições das paisagens são os elementos 

essenciais de análises dos espaços geográficos. Por esse motivo, as diferentes ações 

encontradas no meio antrópico na área pesquisada foram agrupadas além do Quadro 04, 

também em fotografias que estão a seguir, para uma melhor compreensão das respostas 

dos sistemas ambientais local. 

 

 
Figura 62: Desmatamento em áreas de fazendas, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Figura 63: Queimadas na margem da rodovia, Ribeiro Gonçalves-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
 
As Figuras 62 e 63 apresentam cenas muito comuns no conjunto 

paisagístico do cerrado piauiense. As terras localizadas nas áreas planas são usadas de 

modo progressivo para a expansão do cultivo de grãos, o que favorece um 

desmatamento a cada período do ano, contribuindo para o surgimento de um novo 

espaço de plantação. Uma colocação merece destaque sobre essas ações identificadas 

nas Figuras anteriores no cerrado piauiense. 

Diz respeito à criação de áreas de manutenção do bioma no estado. Para 

toda a região, existe apenas uma área destinada à proteção das espécies do cerrado, é a 

Estação Ecológica Uruçuí-Una que possui uma abrangência de 135.120,46 hectares, 

criada pela Lei Federal decreto nº 86.061, de 02 de junho de 1981. Essa Estação está 

voltada para pesquisas realizadas na região. No entanto, perante todo o dinamismo 

espacial existente no cerrado piauiense, deveriam existir mais localidades que tivessem 

a mesma finalidade da Estação Ecológica, o que poderia intimidar um pouco mais o 

avanço acelerado do desmatamento e das queimadas tão frequentes na área.  

Em consequência disso, os focos de queimadas também se constituem como 

rotineiros, em especial no período correspondente às estiagens de chuvas na região 

(Quadro 05), que geralmente ocorre entre os meses de junho a novembro, deixando todo 

o cerrado piauiense em alerta, por ser uma das áreas que o Instituto Nacional de 
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Pesquisas Espaciais (INPE) (2012) considera como crítica pela grande quantidade de 

focos de incêndios ocorridos anualmente nesse período. 

 

Tabela 6: Focos de queimadas ativos detectados por satélites no Piauí 

entre os anos de 2006-2012. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
2006 96 13 1 0 2 34 102 335 675 1581 824 350 4013 
2007 59 5 18 9 34 115 354 3137 4078 2331 939 317 11396 

2008 61 21 4 7 12 33 97 290 1472 1830 594 329 4750 
2009 78 19 17 8 12 56 302 790 1709 913 1336 570 5810 
2010 99 54 47 56 231 208 1620 3049 3808 2464 1259 357 13252 
2011 39 11 15 16 77 462 864 1958 4402 1484 825 362 10515 
2012 80 31 71 119 334 834 1755 3614 4479 3255 521 317 15410 

Máximo 99 54 71 119 334 834 1755 3614 4479 2464 1336 570  
Média 73 22 25 36 100 249 728 1882 2946 1838 885 381  

Mínimo 39 5 1 7 2 33 97 290 675 913 416 317  

Fonte: INPE (2013). 

 

Ainda de acordo com a Tabela 6, o mês de setembro é anualmente marcado 

como o período mais crítico, pois é justamente nesse mês, com a transição das estações 

do Inverno para a Primavera, que a quantidade de chuvas diminui, chegando a índices 

pluviométricos extremamente baixos, o que representa, para muitos produtores rurais, o 

momento de preparação das terras com emprego de outras técnicas/ferramentas para 

adequar o solo a receber uma nova safra. 

Outro ponto a ser destacado, corresponde ao processo de retirada de 

material do solo, para ser utilizado com desígnio para aterros. Um fator relevante foi 

encontrado na pesquisa de campo, nas cidades de Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro 

Gonçalves: a maior parte do material sólido é usado para a construção civil, enquanto 

nas outras duas cidades Bom Jesus e Uruçuí, sua finalidade é fazer aterros, sobretudo 

nos pontos mais altos das cidades, para tornar plano terrenos irregulares que estão 

dando origem a vários condomínios de luxo (FIGURAS 64 e 65).   
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Figura 64: Retirada de material em terrenos desabitados, Baixa Grande do Ribeiro-

PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

 
Figura 65: Aterramento de área de encosta para futuras construções, Bom Jesus-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

Conforme as análises realizadas nos ambientes apresentados nas Figuras 64 

e 65, fica evidente como as necessidades das populações locais são bastantes distintas 

umas das outras. De acordo com o IBGE (2010), Baixa Grande do Ribeiro tem uma 
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população de pouco mais de 10 mil habitantes; assim, o ritmo de modificações espaciais 

ainda está bem distante daquele apresentado em Bom Jesus, que, por possuir mais de 22 

mil habitantes, tem as pressões sobre o espaço natural mais intensificadas. 

Dentro desse contexto, é importante considerar que, na cidade de Baixa 

Grande do Ribeiro, os processos infraestruturais ainda deixam a desejar, segundo os 

gestores municipais, por ser uma cidade relativamente nova em emancipação, e que o 

melhoramento das condições socioeconômicas e ambientais da população virá em 

consequência da melhor participação do município no PIB do estado ao longo dos anos. 

Ainda de acordo com o Quadro 04, o conflito mais reincidente nos 

municípios pesquisados diz respeito ao processo de lançamento de resíduos sólidos nos 

cursos d’água e na superfície dos solos (FIGURA 66). 

 

  
Figura 66: Lançamento de esgotos domésticos direto em nascentes de riacho, 

Bom Jesus-PI. 
 Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Figura 67: Nascente de água no perímetro urbano, Ribeiro Gonçalves-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

A Figura 66 apresenta uma das imagens mais frequentes em todos os 

quatros municípios pesquisados: a falta de um saneamento básico mais eficaz e de um 

comprometimento melhor das Prefeituras Municipais com o melhoramento no 

tratamento das águas dos esgotos. Todos os municípios analisados são cortados por um 

manancial hídrico muito utilizado pela população local para diversas finalidades. 

Como essa região fica toda localizada nas bordas recortadas do reverso da 

bacia do Parnaíba (CEPRO, 1995), o aparecimento de nascentes de águas é comum 

(FIGURA 67), sobretudo nas cidades que se localizam nas proximidades dos grandes 

rios perenes que cortam a região, como é o caso do Parnaíba, que banha todo o 

município de Ribeiro Gonçalves. 

Nesse caso, esta nascente de água serve de atração para a população local, 

sobretudo, nos finais de semana como forma de recreação e divertimento, pois as 

pessoas residentes na cidade preferem as águas desse local para o banho por 

considerarem mais limpas do que as do rio Parnaíba. 

O lançamento de resíduos sólidos na superfície dos solos é outro impacto 

visível. A quantidade de lixo doméstico espalhados pelos quatros municípios é muito 

relevante dentro do conjunto paisagístico local; a falta de uma educação ambiental e de 
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planos de ações, por parte dos órgãos municipais, torna-se menos consistente, 

provocando a degradação da paisagem urbana. 

Segundo Mucelin e Bellini (2008, p. 03):  

 
Entre os impactos ambientais negativos que podem ser originados a 
partir do lixo urbano produzido estão os efeitos decorrentes da prática 
de disposição inadequada de resíduos sólidos em fundos de vale, às 
margens de ruas ou cursos d’água. Essas práticas habituais podem 
provocar, entre outras coisas, contaminação de corpos d’água, 
assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de 
doenças, tais como cães, gatos, ratos, baratas, moscas, vermes, entre 
outros. Some-se a isso a poluição visual, mau cheiro e contaminação 
do ambiente.  
 

 

Desse modo, a ausência de um controle maior das Prefeituras Municipais da 

área pesquisada leva a uma poluição visual bem significante nas cidades que pode 

acarretar, sobretudo no período chuvoso na região, o aumento acelerado de doenças, 

cujos vetores de contaminação estão todos relacionados aos riscos que oferecem a má 

deposição dos resíduos sólidos no meio ambiente. 

Os dois últimos parâmetros citados no Quadro 04 fazem uma referência aos 

processos de construção de residências e estradas. Esses parâmetros são considerados as 

transformações socioespaciais mais recentes nos municípios. Tais condições de 

atropização das paisagens só ocorreram de forma mais intensiva depois que os espaços 

locais passaram a atender, de maneira mais efetiva, as exigências do novo mercado 

consumidor, adotado na região.  

Somando-se a essa necessidade, o desmatamento passa a ser o impacto mais 

ocorrido na região, especialmente nas áreas urbanas e nos topos das chapadas, podendo 

gerar a partir disso uma perda considerável da biodiversidade local que não encontra 

mais condições de sobrevivência em espaços tão alterados, migrando para outras 

regiões. 

 Por conseguinte, essa adição de adaptações do espaço no campo e na cidade 

soma-se às transformações espaciais historicamente maiores, as quais favorecem o 

surgimento de territórios culturais, que configuram dentro dessa subunidade 

geoambiental as representações e consolidação do poder de uma sociedade que pode 

levar a uma dinâmica nos ambientes naturais e sociais com grandes precedentes na 

história dos municípios. 
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Desse modo, analisa-se a partir de agora como as novas formas de 

organizações espaciais podem criar porções de territórios tão diferenciados uns dos 

outros, os quais podem levar à geração de diversos conflitos ambientais e/ou firmá-los 

no cerrado do Piauí. 

 

7.2 As configurações Territoriais e Paisagísticas do cerrado no Piauí.  

 

As atuações da sociedade sobre a natureza têm gerado muitas formas de 

organizações espaciais, as quais estampam, na cobertura dos solos, as principais 

expressões culturais de uma comunidade, dentro de um determinado território. Nesse 

sentido, Santos (2008) ressalta que a configuração territorial se constitui em um espaço 

geográfico, onde o conjunto de objetos existentes sobre eles sejam, naturais ou 

artificiais, definirão as formas de organizações dos espaços culturais. 

Por isso, os territórios acabam tendo uma forte denominação e expressão 

daqueles que os constroem. As constantes modificações realizadas nos espaços 

artificiais são consequências das mudanças provocadas a cada momento pelas novas 

aspirações de uma sociedade dividida em classes que busca, a todo instante, outros 

meios de produção do capital, levando a ocorrer adaptações nos espaços somente para 

atender as necessidades de um grupo social. 

Nesta pesquisa, a proposta de análise do cerrado piauiense se baseia na 

utilização do modelo do GTP como forma de entendimento do ordenamento territorial. 

Destarte, dentro desse modelo, as unidades menores do Geossistema foram agrupadas 

em subunidades geoambientais, as quais têm detalhadas, em momentos anteriores, suas 

formas físicas de organizações no espaço em que estão inseridas.  

Nesse item, a discussão se concentrou numa perspectiva mais cultural, 

sobretudo quando diz respeito aos arranjos territoriais elaborados por uma sociedade 

que quer, a todo o momento, tirar muito aproveitamento do local onde se instala para 

viver. 

Assim, as principais formas Territoriais encontradas nos municípios 

pesquisados do cerrado piauiense estão denominadas conforme apresentada na Figura 

04 (p. 131), exposta anteriormente. Desse modo, os primeiros são os Territórios dos 

Grãos; depois, o da Agricultura de Subsistência; Assentamentos; Especulação 

Imobiliária; Loteamentos; Exclusão. Cada uma dessas condições territoriais é 
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acompanhada de uma Paisagem, que são as grandes referências espaciais que marcam o 

domínio social em um local e, possuem os elementos mais perceptíveis dos lugares 

onde se vive. 

Saquet (2006, p. 33) considera que o território é uma: 

 

Multidimensionalidade do mundo assume diversos significados, 
a partir de territorialidades plurais, complexas e em unidades. E 
esta é uma questão fundamental, que marcou a redescoberta do 
conceito de território sob novas leituras e interpretações: mudam 
os significados do território conforme se altera a compreensão 
das relações de poder. 
 

Portanto, quando se discorre sobre as formações territoriais surgidas no Sul 

do estado do Piauí ultimamente, fica evidente como as relações sociais foram de 

extrema importância para a implantação de uma nova dinâmica econômica liderada 

pelos agropecuários, oriundos do Centro-Sul do país, os quais têm um forte poder de 

decisão nos modos organizacionais dos espaços locais, em praticamente tudo que é feito 

nos municípios que hoje integram o circuito agrícola moderno de produção de grãos no 

estado. 

Tais condições de modernização dos espaços agrários no estado foram de 

fundamentais relevâncias, para tornarem as áreas que se localizam sobre o bioma 

cerrado no Piauí como sendo um espaço dinâmico e concentrador de capital, o que 

contribui decisivamente para a criação de diversos territórios sociais, os quais 

promovem divisões espaciais que levam a uma segregação do espaço entre os que 

possuem os meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. 

Desse modo e com base no que foi coletado durante os trabalhos de campo, 

fez-se uma análise qualitativa dos modos de produção e organização do meio social, a 

partir do poder de dominação da principal atividade econômica desenvolvida nos 

municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves e Uruçuí. 

Assim, o primeiro Território destacado foi o de Grãos. Os quatro municípios 

possuem vários hectares de terras destinadas à produção agrícola, especialmente a de 

grãos, que corresponde ao gerador do processo de aceleração da economia local. Para 

Peixinho e Scopel (2009), a implantação dos primeiros projetos agrícolas no cerrado 

piauiense provocaram alterações que culminaram na produção de um espaço que 
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unificasse a estrutura produtiva local, com aquela já consolidada em outras partes do 

Brasil. 

No entanto, a dinâmica espacial nos municípios pesquisados ficou mais por 

conta, em um primeiro momento, ao campo onde a instalação das fazendas agrícolas 

trazia/traz um conjunto de Paisagens que deslumbram todos que percebem a paisagem 

como mais um elemento na natureza. Diferenciando-se para aqueles os quais leem esse 

processo como uma forma de divisão espacial que tem finalidade de ampliar as 

distâncias econômicas, sociais e culturais entre os que têm meios de produção e aqueles 

que lutam para conquistar um lugar nesta sociedade tão excludente. 

Nesse sentido, cabe aqui destacar como os Territórios de grãos são de 

grande relevância na constituição paisagística na área dos cerrados piauiense, por 

abranger uma quantidade de terras cada vez maior, voltadas para a produção agrícola 

que em muitos casos é determinada como agricultura de sequeiro (FIGURA 68).  
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Figura 68: Uso e cobertura do solo 
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Corraborando as informações apresentadas na Figura 68 e de acordo com o 

IBGE (2012), a cada ano a produção agrícola nos municípios tem-se ampliado cada vez 

mais em todas as modalidades. No Quadro 06 a seguir, alguns dados mostram como a 

quantidade de grãos produzida na área é de tamanha complexidade. 

 

Tabela 7: Lavoura temporária nos municípios pesquisados 

 

LAVOURA 

Quantidade 

produzida 

(T) 

Valor da 

produção 

(R$) 

Área 

plantada 

(ha) 

Área 

colhida 

(ha) 

Rendimento 

médio (kl/ha) 

ALGODÃO 19.454 17.507 6.127 6.127 6.407 

MILHO 320.039 160.918 45.068 45.068 25.999 

ARROZ 78.068 50.403 29.374 29.374 10.369 

FEIJÃO 7.816 12.402 11.970 11.970 3.331 

SOJA 783.606 550.873 262.473 262.473 12.130 

TOTAL 1.208.983 792.103 355.012 355.012 58.236 

Fonte: Produção Agrícola Municipal 2011, IBGE (2012). 
Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2013). 

     

 

De acordo com a Tabela 7, pode-se concluir que a grande quantidade de 

grãos produzidos no ano de 2011 fez com que essa região tivesse um destaque nacional, 

por ter no município de Uruçuí um dos maiores produtores de grãos no país. Um dos 

fatores relevantes para esse acontecimento fica por conta das produções que acontecem 

nas entressafras, chegando a ocorrer até 3 (três) colheitas anuais (FIGURA 69, 70 e 71). 
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Figura 69: Vista parcial de fazenda, Uruçuí-PI. 
Fonte: Fianco (2007). 

 
Figura 70: Suporte técnico em fazenda, Uruçuí-PI. 
Fonte: Fianco (2008). 
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Figura 71: Grãos de soja para armazenamento, Uruçuí-PI. 
Fonte: Fianco (2006).  
 
 
Como pode ser observado nas Figuras 69, 70 e 71, todas as áreas plantadas, 

no somatório total de hectares com todas as culturas no cerrado piauiense, passam de 

300 mil hectares, o que reforça ainda mais o intenso processo de desmatamento nas 

áreas localizadas no topo das chapadas nos municípios. Outro ponto importante, de 

acordo com o Quadro 06, diz respeito ao valor de áreas colhidas, as quais somam juntas 

as mesmas quantidades de áreas plantadas. Desse modo, caracteriza que não há perdas 

de lavouras, o que reforça os grandes lucros ocorridos na região nos últimos anos.  

Frederico (2010, p. 172) assim considera que, esses lucros nas fazendas, só 

é possível porque há: 

 

Uma rede armazenadora tem como função receber os grãos, limpá-los, 
fazer o tratamento fitossanitário, conservá-lo e posteriormente 
redistribuí-los. A existência de uma rede integrada, com uma logística 
eficiente de circulação dos grãos entre as unidades armazenadoras e 
com sistemas técnicos compatíveis, permite a distribuição cronológica 
dos produtos e impede as flutuações de preços resultantes das safras e 
entressafras. 

 

Quanto às áreas de armazenamentos nas sedes das fazendas, ressalta-se que, 

nos períodos de safras, o grande volume de grãos extraídos acaba tornando-as pequenas 

para receber a quantidade de matéria-prima. Todo esse material é levado para uma 
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processadora de alimentos, localizada próximo às fazendas, onde é armazenado e depois 

transportado por caminhões, bruto ou já industrializado, para diversos pontos do país e 

do mundo. 

Constatou-se ainda que, nos meses de colheitas, as filas de caminhões nos 

postos de combustíveis da redondeza são quilométricas, deixando na espera vários 

caminhões por alguns dias, até receber o sinal da empresa beneficiadora para fazer a 

realização do carregamento completo do veículo.  

Outro Território destacado na taxonomia das paisagens do Cerrado 

piauiense compreende os Territórios de Assentamentos que, automaticamente, se 

juntam aos Territórios de Agricultura de Subsistência pelo fato de os dois serem 

organizados juntos nas mesmas propriedades rurais. Quanto à organização espacial nos 

4 (quatro) municípios pesquisados, apenas dois deles, Uruçuí e Bom Jesus, possuem 

áreas destinadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e 

Instituto de Terras do Piauí (INTERPI) para realização de assentamentos da população 

rural, sobretudo aquela que vive exclusivamente dos trabalhos desenvolvidos na 

agricultura de subsistência e sobrevivem em meio ao dinamismo agrícola existente na 

região. 

Todavia, a quantidade de famílias assentadas nos municípios chega a um 

total de 731 (MDA, 2013) e estão distribuídas de acordo como o Quadro 05. 

Quadro 05: Distribuição da população assentada na área pesquisada. 

 

MUNICÍPIO 

 

COMUNIDADE 

 

TERRITÓRIO 

 

TIPO DE 

COMUNIDADE 

 

Nº DE 

FAMÍLIAS 

Bom Jesus Viana, 

Correntino I e II 

Chapada das 

Mangabeiras 

INTERPI 325 

Uruçuí Flores, 

Morrinhos, 

Sangue e Santa 

Tereza 

Tabuleiros do 

Alto Parnaíba 

INCRA e 

Agricultura 

Familiar 

406 

Fonte: MDA (2012) 
Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2013). 
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De acordo com o Quadro 05, as principais comunidades instaladas nos dois 

municípios são a de Viana, em Bom Jesus, com 300 famílias, e a Flores, em Uruçuí, 

com 241 famílias. Segundo Bergamasco e Norder (1996), essa nova forma de 

organização dos espaços produtivos no Brasil é consequência não somente de uma 

política deliberada para atender as necessidades das populações rurais. Mas, sobretudo, 

para atenuar os conflitos sociais no campo em função do estabelecimento de grandes 

propriedades produtoras de grãos em áreas povoadas por agricultores rurais, como é o 

caso das cidades localizadas no cerrado do Piauí.  

Tais condições dão surgimento às Paisagens ligadas à pequena produção 

(FIGURA 72), as quais aparecem de forma bem tímida nos municípios pesquisados, já 

que a maior consequência da expansão da fronteira agrícola é justamente a retirada cada 

vez mais acentuada da população do campo com destino à cidade. 

 

 
Figura 72: Residência no assentamento Santa Tereza, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2008). 
 
 

A Figura 72 representa uma das mais frequentes formas de organizações das 

populações que residem nos assentamentos. Geralmente, o terreno tem o tamanho de 1 

(um) hectare, o qual é dividido para a construção da casa e o restante para plantação de 

produtos de subsistência. Nesse caso, é importante destacar que, além da plantação mais 

necessária para a alimentação do dia a dia, os moradores intensificam o cultivo do sorgo 
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(Sorghum bicolor (L.) Moench 2) que é vendido para os grandes produtores rurais 

usarem na forragem do solo e realizarem o plantio direto, prática largamente utilizadas 

pelos grandes produtores rurais no cerrado piauiense. 

Outro ponto a ser destacado é que as famílias que residem nos 

assentamentos têm vários membros que trabalham na zona urbana e voltam para casa 

somente no final do expediente, aumentando consideravelmente a relação entre os 

meios urbanos e rurais, tornando-os a todo o momento um mais próximo do outro e 

interdependentes. 

Saquet (2006) corrobora essa condição quando infere que esse panorama 

apresentado anteriormente tem expressado o aparecimento de novos territórios sem 

fronteiras políticas, geográficas, econômicas e sociais, manifestando a 

complementaridade das atividades econômicas próprias da moderna lógica do capital no 

atual estágio da globalização mundial. 

Desse modo, é relevante considerar que os espaços dos assentamentos têm 

suas Paisagens cada dia mais associadas às dos espaços urbanos. As formas de 

organizações e adaptações ao meio técnico-científico-informacional no campo 

aproximam todos os espaços geográficos, levando-os ao aparecimento cada vez mais 

consolidado da unicidade técnica, como meio de aproximação do campo com a cidade. 

Ainda dentro do contexto de análise dos Territórios, os próximos a serem 

identificados foram os de Loteamentos, Especulação Imobiliária e Exclusão. Esses três 

Territórios foram analisados juntos, por conterem conjuntos de ações que se somam e se 

complementam ao mesmo tempo. Como já fora destacado em momentos anteriores, o 

crescimento populacional nos municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, 

Ribeiro Gonçalves e Uruçuí, nos últimos dez anos (2000-2010), proporcionou um 

incremento urbano que refletiu imediatamente no diâmetro espacial das cidades. 

No capítulo VI, destacou-se como o processo econômico desenvolvido 

nestes municípios promoveu mudanças absolutas na estrutura urbana local, sobretudo 

em Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus e Uruçuí, os quais são responsáveis por criar 

dentro de um mesmo espaço, áreas completamente antagônicas umas das outras, tão 

marcantes dentro das cidades capitalistas em países subdesenvolvidos. 

Carlos (2001) considera que as heterogeneidades dos espaços geográficos 

começam a se consolidar, quando os trabalhos materializados sobre eles assumem 

formas diferentes de organizações, que levam a sua reprodução de maneira acelerada e 
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condicionam os modos de vida da população local, como, por exemplo, na forma de 

morar e no uso dos terrenos por diversas atividades econômicas. 

Assim, as transformações nos espaços urbanos acompanham as 

dinamicidades exigidas pela sociedade que faz daquele espaço seu locus de reprodução. 

Por conseguinte, as heterogeneidades paisagísticas vão compor os mosaicos urbanos em 

todas as partes do mundo.  Uma das principais diferenciações está justamente na forma 

de planejamento dos locais de moradias (FIGURAS 73,74 e 75). 

 

    
Figura 73: Construção de casas no bairro São Francisco, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Figura 74: Avenida principal do bairro São Francisco, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

      
Figura 75: Condomínio Consórcio das Águas I, Bom Jesus-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
 
As Figuras 73, 74 e 75 representam bem especificamente os modos de 

organizações espaciais nos países subdesenvolvidos. As participações dos poderes, 

públicos e privados, têm dado condições para o surgimento rápido de bairros sem 

nenhuma estrutura física e outros com totais preparos estruturais, como os exemplos 

mostrados nas figuras anteriores. 
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O loteamento onde hoje se localiza o bairro São Francisco, em Uruçuí, foi 

ocupado, praticamente, no mesmo período em que começaram as vendas dos lotes no 

Condomínio Consórcio das Águas, em Bom Jesus, no final do ano de 2007. As 

diferenças paisagísticas são as principais marcas desses locais: no primeiro, a população 

residente se constitui, na sua grande maioria, de pessoas que fizeram um cadastramento 

junto à Prefeitura Municipal e que atendesse a algumas das condições exigidas pelo 

órgão. 

A principal condição foi referente ao valor bruto dos salários das famílias, 

esse não poderia ultrapassar mais de um salário mínimo e também ter os gastos das 

contas de água e energia, pelo menos durante um ano, correspondentes ao valor mínimo 

estabelecido pelas companhias de água e energia estadual, respectivamente. Num prazo 

de um mês, mais de 200 famílias tinham sido cadastradas e começaram a demarcar os 

primeiros terrenos no bairro São Francisco. 

Já o condomínio Consórcio das Águas I têm um dos metros quadrados mais 

caros de Bom Jesus. Voltado para a classe média alta, as construções de casas 

projetadas tornou-se uma marca nesse local. A população residente no condomínio, na 

sua grande maioria, são produtores rurais e políticos locais que vivem em um ambiente 

bastante estruturado com guaritas, muros, cerca elétrica, sistema de esgotos, tudo de 

ordem privada, o que determina a organização do lugar. 

Segundo Salgueiro (2003, p.101), o espaço, sobretudo o urbano, seu 

“crescimento tende a ser, em duas velocidades, muito característico da sociedade de 

informação e do conhecimento, a qual é responsável pela valorização de umas áreas à 

custa da desvalorização das outras”. Tais características são bem evidentes nos 

municípios pesquisados, pois a dinamicidade econômica existente nesses lugares 

proporciona gradativamente as seleções espaciais locais, gerando um forte processo de 

exclusão da população (FIGURAS 76, 77 e 78). 
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Figura 76: Duas áreas de loteamentos, Uruçuí-PI.  
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 

 
Figura 77: Propaganda de futuros empreendimentos, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 

Loteamento Novo Horizonte Loteamento São Francisco 
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Figura 78: Fachada do Green Village, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
 
As Figuras 76, 77 e 78 são algumas das representações das localizações das 

paisagens diferenciadas, principalmente nas cidades que têm um maior contingente 

populacional. Todo esse processo se dá pelo desenvolvimento da ordem econômica 

vigente no cerrado piauiense, o qual vem modificando as paisagens nas cidades numa 

velocidade sem precedência. De acordo com Corrêa (1993, p. 64), tais condições só 

ocorrem porque:  

 

A classe dominante ou uma de suas frações, segrega os outros grupos 
sociais na medida em que controla o mercado de terras, a incorporação 
imobiliária e a construção, direcionando seletivamente a localização 
dos demais grupos sociais no espaço urbano, que indiretamente atua 
através do Estado. 
 

Corroborando Corrêa (1993), tais condições de divisões dos espaços 

urbanos, principalmente em Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus e Uruçuí, só ocorrem 

porque recebem todo o apoio das Prefeituras Municipais, no momento em que 

contratam especialista na área de topografia para estudarem a viabilidade de ocupação 

dos espaços nos arredores da cidade, como forma ampliar, todos os dias, mais porções 

do espaço que fique cada vez mais distantes do centro da cidade.  
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Desse modo, outros problemas serão mais frequentes, sobretudo, aqueles 

ligados à ordem de manutenção estrutural dos espaços socioambientais desses 

municípios e que, em muitos casos, deixam a desejar na busca de qualidade de vida para 

a comunidade local. 

 

7.2.1 Os conflitos ambientais no cerrado piauiense 

 

O século XX foi marcado pela realização de diversos eventos que tinham 

como finalidade principal discutir os rumos do processo de organização das sociedades 

no planeta, principalmente a partir das formas de utilização dos espaços naturais cada 

vez mais antropizados, com o trabalho intensivo das comunidades que buscam, a todo o 

momento, adequar às áreas naturais as suas aspirações hodiernas, dando lugar a grupos 

sociais consolidados, os quais têm, a partir do desenvolvimento do poder econômico, 

sua base de conflito perante o meio ambiente (GONÇALVES, 2002). 

O que pode ser denominado de conflito ambiental, neste momento em que 

grandes discussões sobre a temática assolam o mundo inteiro, a maneira de 

compreender o que tanto promove o bem-estar da população mundial, está na forma de 

ver como a gestão do ambiente por parte da sociedade tem deixado muito a desejar. 

Quanto se avaliam os impasses no meio ambiente em um nível mais local, 

especialmente no cerrado piauiense, cabe considerar que são as zonas urbanas, por 

terem o maior adensamento populacional, que estão mais susceptíveis a apresentar 

quaisquer conflitos nos ambientes, degradando às vezes de modo relevante partes dos 

logradouros locais com algum tipo de dano ambiental. 

Nesse sentido, carência de saneamento básico na maior parte dos bairros, 

aberturas de novas vias de deslocamentos sem nenhum estudo prévio, pavimentação 

asfáltica em áreas de veredas, retirada de material para construção, olarias e a deposição 

inadequada do lixo doméstico compreendem os principais conflitos ambientais 

existentes nos municípios pesquisados, os quais merecem uma análise mais específica 

dentro do contexto de organização dos espaços geográficos locais. 

Dessa forma, considera-se que, na expansão horizontal do urbano, na 

medida em que vai se adequando a população residente, os conflitos no meio ambiente 

são evidentes por haver uma maior necessidade de transformações espaciais (FIGURA 

79). 
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Figura 79: Aspectos das ruas de bairros, Bom Jesus-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
 

A Figura 79 apresenta o aspecto da maioria dos logradouros das cidades 

pesquisadas. A ausência de investimentos públicos de melhoria das condições 

estruturais da população reflete como a principal carência identificada na área de 

pesquisa. Assim, a falta de serviços, os quais tragam melhorias nos locais de moradia da 

comunidade, ainda faz parte da maior reivindicação da população. Um fato questionado 

pelos moradores é que, sempre no período eleitoral, principalmente para eleição 

municipal, as promessas de melhoramento das vias públicas dos bairros, fazem parte do 

plano de ações do futuro Prefeito. 

Outro ponto observado na região pesquisada é a abertura de novas vias de 

deslocamento. O surgimento de bairros cada vez mais distantes contribuem, 

decisivamente, para o aparecimento de estradas que os liguem até o centro da cidade. 

Na maioria dos casos, nenhum estudo prévio sobre o local é realizado, contribuindo 

decisivamente para problemas ambientais futuros (Figuras 80 e 81). 

 



226 

            
Figura 80: Acesso ao bairro São Francisco, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2008).  
 

                  
Figura 81: Acesso ao bairro São Francisco 4 anos depois. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012).   
                                     

 

A série de figuras anteriores demonstra, de forma clara, como o mau 

planejamento das ações públicas leva a ocorrer problemas que geram uma sequência de 

conflitos ambientais. Neste caso, por exemplo, identificado na figura, vê-se uma área de 

formação natural de veredas, formas de ambientes bastantes frequentes na região, as 
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quais compreendem ambientes que ficam sobre a planície inferior ricos em água 

subterrânea por estarem na zona de convergência hidrográfica da bacia do Parnaíba. 

As veredas geomorfologicamente são porções espaciais que têm o lençol 

freático bem próximo da superfície, com forte presença de buritis (Mauritia flexuosa 

L.), que chegam a 15 metros de altura, os quais deixam essas áreas com vegetação 

permanente e densa durante o ano todo (AB’SABER, 2003). Além disso, esse ambiente 

pode ser considerado como veredas de terraços, por estar dentro do geofáceis Planícies 

Fluviais identificados no início deste capítulo.     

No local onde foi feito esse registro fotográfico, segundo os moradores mais 

antigos, nesta região passava um córrego que servia de diversão para muitas crianças há 

pelo menos uns vinte anos atrás. Mas, com o crescimento da população na cidade, novas 

ocupações foram ultrapassando a fronteira desse córrego, dando lugar para o surgimento 

de bairros cada dia mais distantes do centro da cidade. 

E, nessa mesma sequência lógica de intervenções espaciais, aparece a 

retirada de material de construção das encostas, que se faz presente na área pesquisada 

de forma muito veemente. Tal condição só tem sequência porque parte dos moradores 

locais exploram as localidades pouco urbanizadas para extrair, cada vez mais, areia e 

cascalhos que serão usados na edificação de novas habitações (FIGURA 82 e 83).  

    
Figura 82: Extração de material arenoso, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Figura 83: Depósito de material de construção, Uruçuí-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
 

As Figuras 82 e 83 são os principais exemplos de impactos observados na 

cidade de Uruçuí, a primeira ainda em processo de extração intensivo do material que 

tem a finalidade de promover o nivelamento de vários trechos de relevo acidentado 

encontrado na periferia da cidade. A segunda, já em uma condição mais estável, porém, 

vem de um processo que foi gerado nas mesmas situações do primeiro; mas, por se 

localizar bem no centro da cidade e ter ruas já pavimentadas cercando todo o local, a 

área está na atualidade destinada à venda de materiais de construções. 

Um ponto é relevante ressaltar que, nas proximidades da margem do rio 

Parnaíba, por possuir um solo mais argiloso, há algumas olarias que fabricam tijolos de 

modo artesanal (FIGURA 84). 
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Figura 84: Olaria tradicional, Ribeiro Gonçalves-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
 

A falta de uma fiscalização mais intensiva por parte da Prefeitura Municipal 

colabora para o desenvolvimento desta prática extrativa da Figura 84, que, ao longo de 

vários anos, vai deixando diversos locais, na margem do rio, em um grau de 

instabilidade ambiental bastante alto, por apresentarem erosão em estágio bem 

avançado.  

Todavia, soma-se aos conflitos já apresentados que o esgotamento de áreas 

mineradoras gera o surgimento de outras que terão o mesmo destino da primeira, as 

quais começam com desmatamento do local para abrir uma nova área de produção e 

consequentemente a queima de árvores para servir como combustível, para os fornos 

mais simples, sem haver nenhum reflorestamento de outra área para manter o equilíbrio 

natural mais compensatório do local, além da disposição inadequada do resto de 

material que não será mais usado na produção. 

Um fator muito relevante foi identificado na pesquisa de campo, a demanda 

por tijolos e telhas nos municípios é cada vez maior, sobretudo por haver uma ajuda das 

Prefeituras Municipais na construção de casas populares para a população mais carente, 

sendo que partes do material disponibilizado para a construção das casas são fabricados 

nos próprios municípios, na tentativa de baixar mais os custos da produção, dando assim 

condições para a continuação da prática mineradora. 

Rio Parnaíba 
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Por final, o conflito ambiental mais presenciado nos quatro municípios foi o 

acúmulo de lixo doméstico por todas as partes das cidades. Esse é um problema que não 

assola somente as pequenas cidades no interior do Brasil, mas é nelas que a falta de 

compromisso com o destino final desse material agrava ainda mais os danos nos 

ambientais locais. 

Segundo Dias (2004, p. 287), “os altos custos de implantação e manutenção 

dos sistemas de coleta e tratamento de lixo têm levado ao fracasso muitas tentativas de 

equacionamento”. No entanto, uma parcela muito grande de Prefeituras Municipais, de 

cidades pequenas e médias no país, ainda procura investir de forma tímida na 

contratação de uma equipe de trabalhadores destinados à realização da coleta do lixo. 

Com isso, as cidades ficam expostas a qualquer forma de coleta e deposição final 

(FIGURAS 85 e 86). 

 

 
Figura 85: Lixo queimado,  Ribeiro Gonçalves-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
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Figura 86: Lixo na margem do riacho da Volta, Baixa Grande do Ribeiro-PI. 
Fonte: Anézia Maria Fonsêca Barbosa (2012). 
 
 

Desse modo, as Figuras 85 e 86 revelam a falta de compromisso dos 

gestores municipais na implementação de uma maneira mais adequada de exposição do 

lixo gerado nos municípios. No município de Ribeiro Gonçalves, o lixão fica na 

margem da PI – 247, bem na entrada da cidade. Nesse local, o número de aves é 

bastante acentuado, e as mesmas fazem voos rasantes, podendo provocar acidentes se 

colidirem com os veículos que passam a todo instante no local. 

Já a situação identificada em Baixa Grande do Ribeiro faz parte de um dos 

grandes males que assolam a sociedade mundial: a falta de educação perante o ambiente 

em que se vive. O riacho da Volta corta o centro da cidade e é muito usado por 

populares nos finais de semanas para lazer, sendo uma das únicas opções dos moradores 

da cidade. No entanto, as diversas campanhas realizadas pelos donos de bares e 

moradores mais preocupados com a contaminação da água não são suficientes para 

evitar a exposição de lixo na margem do riacho, mesmo que a placa colocada ao lado 

peça que se faça o contrário. 

 E é nessa paisagem de conflitos em diversos ambientes naturais e sociais 

que a região que compreende o cerrado piauiense vem se destacando no meio 

econômico nacional, na medida em que seus territórios agrários vão apresentando uns 
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dos melhores rendimentos de grãos no Brasil, contribuindo consequentemente para 

aumentar o processo de exploração das áreas locais. 

Desse modo, todos os conflitos ambientais expostos nesta etapa da pesquisa 

foram sintetizados no Quadro 06 a seguir, como forma conclusiva deste capítulo. 
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QUADRO 06: Classificação dos conflitos nas paisagens do Cerrado Piauiense 

CONFLITOS ÁREA PAISAGEM 

SANEAMENTO BÁSICO Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, 

Ribeiro Gonçalves e Uruçuí 

Rede de esgotos a céu aberto; ausência de calçamento; baixa 

qualidade de vida. 

PAVIMENTAÇÃO NAS ÁREAS DE VEREDAS Bom Jesus e Uruçuí Lançamento de esgotos e resíduos sólidos nos cursos d’água e na 

superfície dos solos. 

RETIRADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Baixa Grande do Ribeiro e Bom Jesus Aparecimento de áreas erodidas no entorno das zonas urbanas; 

aterramento de área de encosta para futuras construções. 

OLARIAS Ribeiro Gonçalves Retirada de material sólido nas margens do rio acelerando a 

erosão na planície inferior 

DEPOSIÇÃO INADEQUADA DO LIXO Ribeiro Gonçalves Proliferação de vetores transmissores de doenças; poluição 

visual; mau cheiro. 

DESMATAMENTO Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, 

Ribeiro Gonçalves e Uruçuí 

Formação de áreas de campo; aumento do deslocamento de 

material sólido; utilização da madeira para combustível. 

Organização e Elaboração: Anézia Maria Fonsêca Barbosa, 2013.
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O estudo aqui apresentado tem, como base principal de análise, o processo 

de implantação e desenvolvimento da agricultura moderna no estado do Piauí, 

sobretudo nas áreas que ficam localizadas sobre o bioma Cerrado, as quais constituem 

na atualidade uma das últimas fronteiras agrícolas do país. Desse modo, os municípios 

de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves e Uruçuí foram na pesquisa 

as áreas de investigação onde o modelo teórico de avaliação do espaço geográfico está 

dentro da perspectiva do GTP elaborado por Bertrand (1971). 

A dinâmica da paisagem aqui analisada foi balizada por um arcabouço 

teórico-conceitual que é inerente a todos os idealizadores que têm, no discurso sistêmico 

e holístico do geossistema, do território e da paisagem, a principal maneira de 

compreender as diversas formas de organizações das sociedades e suas múltiplas 

atitudes em promover a reorganização dos espaços geográficos que acabam fazendo 

parte do cotidiano das comunidades como um todo. 

No entanto, as questões que nortearam a pesquisa e conduziram todo o 

trabalho, foram as seguintes: 

 

1) De que maneira a implantação da agricultura moderna tem provocado 

uma dinâmica paisagística e ambiental nos municípios? 

2) De que forma a expansão acelerada de novas formas de uso e ocupação 

do espaço rural e urbano no cerrado piauiense desencadeou formas de apropriação e uso 

do território incompatível com a conservação dos espaços socioambientais? 

3) Como as transformações nos ambientes locais têm levado ao surgimento 

de novos territórios? 

Assim, o que se pôde constatar é que, nos geofáceis classificados por 

unidades de paisagens menores, as interferências na natureza foram bastante 

significativas como, por exemplo, o alto grau de desmatamento ocorrido na região, onde 

milhares de quilômetros estão totalmente devastados. A utilização da técnica 

denominada de correntão, muito utilizado na agricultura moderna no cerrado brasileiro, 

é o principal meio de abrir de forma rápida grandes espaços que deverão ser 

aproveitados para a produção de grãos. 

Cabe considerar que tal medida nem sempre ocorre com a reposição da 

vegetação em outro local. As áreas mais preservadas, localizadas nos topos das 

chapadas, também fazem parte de reservas já adquiridas pelos fazendeiros, os quais só 
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aguardam por um determinado tempo para utilizá-las na mesma função. Por esse 

motivo, é que podem ser facilmente encontradas plantações que somam mais de 100 mil 

hectares cultivados.  

Outro ponto não deve passar despercebido é que a maioria das terras 

ocupadas para a finalidade agrícola no Sudoeste do Piauí está sendo aproveitada de 

modo indevido, já que grande parte das glebas não têm registros legalizados de compra 

e transferência de proprietários nos cartórios municipais. Essa ação provoca uma perda 

significativa de arrecadação do estado, o qual deixa de ganhar com a venda dos lotes de 

terras, e as mesmas, com o passar do tempo, são revendidas entre os próprios 

produtores, por valores sem precedência na história da região, chegando a custar de 600 

milhões a 1 bilhão de reais. 

A grande preocupação é que essas terras hoje estejam produzindo de 

maneira muito intensa e em alguns anos podem começar a perder sua fertilidade de 

modo gradativo. Essa situação poderá deixar milhares de hectares de glebas, 

inapropriados para o uso posterior, já que o uso constante de maquinário de grande 

porte tem levado à compactação do solo em várias localidades, dificultado o processo de 

infiltração das águas e aumentando a possiblidade de erosão em diversos locais. 

É relevante destacar que outros municípios do estado já estão passando a 

produzir grãos, como forma de expandir cada dia mais a produção agrícola moderna. 

Sendo assim, municípios como Currais, Santa Filomena, Sebastião Leal, Monte Alegre 

e até mesmo Guilbués (considerado como uma das áreas que possui o maior núcleo de 

desertificação no estado), estão sendo as localidades de surgimento de novas fazendas. 

Além do forte elo que existe entre a produção no Piauí e nos estados vizinhos, já que os 

mesmos grupos/fazendas possuem filiais de produções na Bahia (Luis Eduardo 

Magalhães, Barreiras); Maranhão (Balsas) e no extremo Nordeste do estado do 

Tocantins conhecido como “bico de papagaio”. 

Além disso, outro ponto a ser considerado é que, ao longo dos anos, 

diversos materiais sólidos e não-sólidos são carregados dos platôs das chapadas para as 

partes mais baixas do relevo, onde estão as áreas de planícies de inundações, 

provocando diferentes formas de conflitos ambientais aos riachos que cortam toda a 

região, impossibilitando que esses mananciais de água possam servir como fonte de 

alimentação para as comunidades que moram na margem dos córregos e tirando deles 

uma parcela significativa do complemento alimentar através da prática pesqueira. 
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Ademais, é proeminente ressaltar que, além de todos esses fatores citados 

anteriormente, ainda ocorreu de maneira acelerada a diminuição da criação de animais 

nativos, sobretudo nas áreas das fazendas de forma extensiva, como foi realizado 

durante várias décadas. Os pequenos produtores de subsistência, que viviam nessas 

localidades, foram obrigados a criar seus rebanhos presos, como forma de prevenir que 

esses animais não provoquem nenhum dano à plantação de grãos. 

Em meio a todo o dinamismo econômico e transformador da região, os 

órgãos públicos do estado não têm tomado medidas mais severas, que possam levar a 

um desenvolvimento mais harmonioso entre os meios físico e social, visando a 

promover um equilíbrio no meio natural local como, por exemplo, com a criação de 

reservas de conservação do cerrado piauiense. Todavia, nos quadros municípios 

pesquisados, somente Uruçuí possui uma área destinada à manutenção das espécies 

encontradas no cerrado, que é a Estação Ecológica Uruçuí-Una. Criada ainda nos anos 

da década de 1980, tem na atualidade seu escritório na cidade de Bom Jesus e tornou-se 

uma área que está em constante monitoramento, realizado por pesquisadores das 

Instituições Públicas localizadas no seu entrono, sob a fiscalização do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).                   

Efetivamente, o que se discorre sobre a dinâmica paisagística no cerrado 

piauiense vem de encontro com as novas formações de múltiplos territórios de 

dominação criados por uma sociedade que busca na região um crescimento econômico, 

nunca antes visto pela população local, nem no campo nem na cidade, contribuindo 

fortemente para o surgimento dos novos espaços geográficos locais que nem sempre 

atendem todos os atores sociais envolvidos no processo. Desse modo, a década de 1990 

passa a ser o período, o qual se pode considerar como o das grandes revoluções para a 

economia desses municípios, acompanhados pela introdução de um modelo de trabalho 

bem diferente daqueles que a comunidade estava habituada no seu cotidiano. 

A implantação do sistema agrícola técnico-informatizado no campo 

piauiense promoveu, em pouco tempo, mudanças de ordens naturais e sociais, que 

condicionaram uma intensa adequação dos espaços rurais para o recebimento das 

fazendas produtoras de grãos, as quais promoveram uma recolocação espacial, de uma 

parcela significativa da população que morava na zona rural e passaram a viver nos 

poucos assentamentos criados no campo e aqueles que migraram para a zona urbana. 
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Tais condições foram fundamentais, para que essa área no Piauí passasse a 

ter uma dinâmica socioespacial, a qual tem deixado esse território como uns dos mais 

luminosos no estado e no país. Nos primeiros anos da década de 2010, essa região vem 

superando ano a ano a quantidade de toneladas colhidas, o que facilita no dia a dia a 

introdução de novos meios infraestruturais que viabilizem a cada momento a 

manutenção da produção de forma sempre crescente. 

Todavia, quando se analisa numa perspectiva mais econômica, durante a 

pesquisa foi possível identificar que esses conjuntos de condições, surgidas após a 

implantação de uma agricultura mais competitiva nos municípios, promoveram uma 

expansão dos serviços ligados de forma direta ou indireta ao principal setor norteado da 

economia local. Novos postos de trabalhos foram criados, na medida em que a 

necessidade se tornava maior para consolidar o setor produtivo nos municípios.  

 No entanto, é bom destacar que toda a tecnologia utilizada na produção 

agrícola, a mão de obra do piauiense, principalmente daquele que trabalha no campo, na 

maioria das vezes se restringem aos postos de trabalhos que pagam os menores salários, 

visto que os trabalhadores rurais do estado são poucos alfabetizados, o que dificulta  seu 

ingresso em cargos que tenham os melhores salários. O que é feito no campo possui 

reflexo imediato na cidade, a zona urbana desse modo passa a configurar-se como 

complemento das atividades que têm seu ritmo muito dependente dos acontecimentos 

que ocorrem no campo. Assim, o aparecimento de bairros mais pobres perante outros 

mais ricos é condição das paisagens dualistas que surgem espontaneamente nos 

pequenos e médios municípios e que promovem atendimento diferenciado por parte do 

poder público para melhoramento das condições locais.  

Além disso, outro fator que se acopla a essa materialização espacial vem 

contribuindo decisivamente para promover a segregação das comunidades ali residentes. 

A expansão imobiliária dos últimos 5 (cinco) anos tem reforçado a construção de 

condomínios fechados, configurando áreas cada dia mais elitizadas, que conformam de 

maneira bem nítida um processo de desterritorialização da sociedade local, de modo a 

levar em consideração as necessidades daqueles que têm o poder aquisitivo mais 

elevado. 

Em meio a todas as circunstâncias apresentadas até agora, não se pode 

deixar aqui de citar que a população local é dividida entra aqueles que conseguiram se 

firmar na articulação econômica ora dominante e aqueles que são uma quantidade bem 
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considerável, mas vêm recebendo pouco ou quase nada dos benefícios oriundos do meio 

econômico em que vivem. Assim, a violência tem saltado a cada momento de maneira 

incontrolável. Os atendimentos dos setores básicos de saúde pública não funcionam, o 

que tem proporcionado o aparecimento de redes privadas que atendam nos ramos de 

saúde, educação e segurança. 

Outro destaque vai também para a manutenção dos serviços ligados ao 

saneamento básico. Dos quatro municípios pesquisados, somente Baixa Grande do 

Ribeiro possui, com todos os problemas enfrentados, o espaço urbano mais organizado, 

quando diz respeito à coleta e destino final do lixo produzido, fazendo, assim, com que 

a cidade se torne aconchegante para os que nela residem, como também para aqueles 

que a visitam. 

Nos últimos momentos de conclusão do trabalho científico, e confirmando a 

dinamicidade do trabalho social que dá condições para a pesquisa científica na 

Geografia, considera-se de grande importância destacar aqui que a maior indústria de 

Papel e Celulose instalada na área de pesquisa, desde o mês de março deixou de operar 

no estado do Piauí, alegando uma diminuição na venda de celulose e a queda no valor 

da produção para fora do país. No entanto, o que ficou mais evidente é que a 

incompatibilidade das ações primordiais da empresa pretendidas no estado foi de 

encontro às principais medidas tomadas pelos representantes do Ministério Público 

Federal atuante no estado que reivindicam melhores planejamentos ambientais nas áreas 

produtoras de eucaliptos. Com isso, os vários quilômetros de hectares plantados com 

eucaliptos por diversos municípios, deverão permanecer sem atividade por tempo 

indeterminado.  

Portanto, diante do exposto, entende-se que tais reflexões são fundamentais 

para responder às questões-problema apresentados no início da pesquisa e 

consequentemente contemplar os objetivos levantados para a investigação, bem como 

apreciar a hipótese de que os processos interativos entre a sociedade e a natureza no 

cerrado piauiense têm deliberado formas de organizações espaciais que dividem 

completamente o espaço dos municípios, revelando-se cada vez mais heterogêneo, 

dualista e, sobretudo, extremamente excludente.                
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APÊNDICE A 

  

TÍTULO: Dinâmicas Ambientais e Transformações da Paisagem no Cerrado 

Piauiense. 

DOUTORANDA: Anézia Maria Fonsêca Barbosa 
 
ORIENTADORA: Profª. Drª. Rosemeri Melo e Souza 
 
 
                                  ROTEIRO DE ENTREVISTA INFORMAL 
                                            

AUTORIDADES LOCAIS 
 

DATA DA ENTREVISTA:___________________________________ 
HORA:___________________________________________________ 

LOCAL:__________________________________________________ 
 
 

1) Quais as principais mudanças percebidas na cidade depois da chegada dos 
empreendimentos agrícolas? 

 
 

2) Existe alguma consequência negativa para o município com esse crescimento da 
economia local? 

 
 

3) Se positiva a resposta anterior, como as autoridades locais vêm contornando tais 
dificuldades? 

 
 

4) Que perspectivas o governo municipal têm para a população local nos próximos 
anos? 
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                           UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – NPGEO 
CURSO DE DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

APÊNDICE B 

  

TÍTULO: Dinâmicas Ambientais e Transformações da Paisagem no Cerrado 

Piauiense. 

DOUTORANDA: Anézia Maria Fonsêca Barbosa 
 
ORIENTADORA: Profª. Drª. Rosemeri Melo e Souza 
 
 
                                   ROTEIRO DE ENTREVISTA INFORMAL 
 
                                            

MORADORES LOCAIS 
 

DATA DA ENTREVISTA:___________________________________ 
HORA:___________________________________________________ 

LOCAL:__________________________________________________ 
 

1) Quais as principais mudanças percebidas na cidade depois da chegada dos 
empreendimentos agrícolas? 

 
2) Há alguma consequência negativa para esse crescimento da economia local? 

 
3) Se a resposta anterior for positiva, quais as medidas tomadas pelas autoridades 

locais para contornar tal situação? 
 
4) Quais as expectativas para o futuro da cidade, diante da dinâmica socioambiental 

do contexto atual? 
 

5) Participa de algum programa socioeducativo que visa ensinar e/ou manter uma 
melhor relação com o espaço geográfico que vive? 

 


