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RESUMO 
Nos últimos anos o Governo Federal tem direcionado Políticas Públicas de desenvolvimento 
territorial visando atrair investimentos privados para o agronegócio, na consolidação do tripé: 
Estado-capital-mercado, no processo da mundialização do capital e da financeirização da economia, 
no que se convencionou denominar o Novo Mundo Rural. A proposta do Novo Mundo Rural tem 
implementado o modelo dominante do agronegócio, sustentado no discurso de garantia da 
agricultura familiar. Na interconectividade escalar o campo sergipano se inscreve no circuito do 
processo da reprodução ampliada do capital no crivo das novas geopolíticas de governo, com a 
expansão do agronegócio. O agronegócio na sua lógica concentradora de terras, de tecnologia e de 
riquezas tem expropriado milhares de famílias camponesas intensificando o desemprego e a 
precarização do trabalho. 
Palavras-chave: Estado, Agronegócio, produção camponesa, política de desenvolvimento 
territorial. 
 

ABSTRACT 
In recent years the Federal Government has directed Public Politics for territorial development 
aimed to attract private investment in agribusiness, the consolidation of the tripod: State-capital-
market, in the process of globalization of the capital and financialization of the economy, in what is 
conventionally called the New Rural World. The proposal of the New Rural World has 
implemented the dominant model of agribusiness, supported in the discourse of guarantee of family 
farming. In interconnectivity scalar, the Sergipe field is part of the circuit of process of expanded 
reproduction of capital. In order to identify these contradictions we develop qualitative 
research/quantitative information about the productive restructuring process and the new spatial 
configurations, territorialized in the field of Sergipe, scaled in the sieve of the new geopolitical 
government with the expansion of agribusiness. The agribusiness in its concentrated logic of land, 
technology and wealth has expropriated thousands of peasant families, increasing unemployment 
and underemployment. 

                                                           
1 Este texto é resultado de parte da pesquisa desenvolvida para o Edital Universal/CNPq/2009-2011: As mudanças 
estruturais na relação capital versus trabalho e a lógica da política de reordenamento territorial no campo sergipano com 
a expansão do agronegócio. 
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RESUMEN 
En los últimos años el Gobierno Federal ha guiado las políticas públicas de desarrollo territorial 
mirando a atraer la inversión privada para el agronegocio, en la consolidación del trípode: Estado-
capital-mercado, en el proceso de mundialización del capital y de la financiarización de la 
economía, en lo que se acordó llamarse el Nuevo Mundo Rural. La propuesta de Nuevo Mundo 
Rural ha implementado el modelo dominante de agronegocio, apoyado en el discurso de garantizar 
la granja familiar. En la interconectividad escalar el campo Sergipano, se inscribe en el circuito del 
proceso de reproducción ampliada del capital en el escrutinio de las nuevas geopolíticas de 
gobierno, con la expansión del agronegocio. El agronegocio en su lógica concentradora de la tierra, 
de tecnología y de riquezas han expropiado a miles de familias campesinas intensificando el 
desempleo y la precariedad laboral. 
Palabras clave: Estado, Agronegocio, producción campesina, politicas de desarrollo territorial 
  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o Governo local em consonância com o Governo Federal tem direcionado 

políticas públicas para o desenvolvimento territorial visando atrair investimentos privados para o 

agronegócio com a consolidação do tripé: Estado-capital-mercado no processo da mundialização do 

capital e da financeirização da economia, no que se convencionou denominar o Novo Mundo Rural. 

Advinda como uma nova categoria, capitaneada pelos impactos da abertura comercial e 

determinada pelo modelo hegemônico do capital, a agricultura familiar surge no contexto do Novo 

Mundo Rural.  

O agronegócio na sua lógica concentradora de terras, de tecnologia e de riquezas tem 

expropriado milhares de famílias e intensificado o desemprego no campo. Intensificando a 

precarização do trabalho através da superexploração das horas de trabalho. O modelo do 

agronegócio tem contribuído para a baixa qualidade da alimentação, principalmente pela expansão 

da monocultura com uso cada vez maior de agrotóxicos e recentemente na produção de alimentos 

transgênicos. 

No Nordeste, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Sergipe, o avanço da 

monocultura da cana-de-açúcar tem ocupado vastas áreas do espaço rural, principalmente na área da 

zona da mata, em destruição crescente da mata permanente. A paisagem nesses estados é de um 

contínuo de exploração para a produção do setor sucroalcoleiro. No espaço rural sergipano a 

intensificação do plantio da cana-de-açúcar, sob a lógica do modelo do agronegócio da produção 

monocultora de agrocombustível tem significado, a destruição da agricultura campesina e a 
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ocupação gradativa das áreas de cultivo alimentar camponês. O que indica a perda de abastecimento 

de alimentos nas feiras locais, sendo também agravante o aumento dos preços dos produtos 

alimentares, e consequentemente a perspectiva do aumento da fome.  

Nesse cenário, é necessário analisar as contradições advindas desse modelo econômico e 

observar os limites de resistência da agricultura familiar de subsistência individualizada, nas áreas 

de fronteiras vinculadas ao processo da reprodução ampliada do capital, sob o controle da 

monopolização e da territorialização do capital, com a monocultura da citricultura e da cana.  

Objetivando identificar essas contradições buscou-se analisar a partir de pesquisa qualitativa 

e quantitativa, o processo da reestruturação produtiva do desenvolvimento geográfico desigual e 

combinado que determina novas configurações espaciais no campo sergipano, dimensionadas no 

crivo das novas geopolíticas de governo, nas duas últimas décadas, com a expansão do agronegócio. 

  

2 INTRODUZINDO A PROBLEMÁTICA 

 

A partir da década de 1990 com o avanço da financeirização da economia, via o 

compromisso da dívida externa, o Estado assumiu o papel de gestor e promotor de políticas 

agrícolas inscrevendo novas formas de expansão capitalista. O modelo implantado de modernização 

da agricultura no Brasil foi um dos principais fatores da reprodução da desigualdade econômica e 

social no campo. A espetacularização se pautava no signo da sociedade industrial como condição 

única necessária para o progresso e desenvolvimento.  

Nos últimos anos a crise acumulativa do modelo fordista/taylorista através: da queda na taxa 

de lucro e da taxa decrescente de consumo direciona a expansão do toyotismo, com as formas de 

horizontalização do capital produtivo e da flexibilização, que passam a constituir novas alternativas 

de obtenção do lucro, via a flexibilização e a desconcentração do processo produtivo. A 

flexibilização e a desconcentração do processo produtivo favorecem a intensiva competitividade 

garantida pela mobilidade setorial ou geográfica, tanto na sua capacidade de investir ou desinvestir 

no mercado financeiro acentuando a tendência globalizante do capital (ANTUNES, 1999).  

O objetivo se configura em transcender seus próprios limites a todo custo, através da 

concentração de lucro e a desconcentração de mercados, o que acarreta o aumento da concorrência 

nos mercados nacionais. Nesse movimento, o desenvolvimento do sistema do capital se realiza 

através de uma rede contraditória reafirmando a sua tendência de crise cíclica, constatada em níveis 

contínuos e crescentes nesses últimos anos. 
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Toda trajetória da acumulação capitalista se justifica no direito incomensurável dos usos e 

abusos da condição humana. A qualquer custo busca-se o lucro sob o pretexto da utilidade 

destruindo os recursos humanos e materiais. Nesse processo o sistema do capital se articula numa 

rede de contradições, para a sua realização, via formas de acumulação intensiva e de formas de 

gestão e fluxo, o sistema sociometabólico do capital funciona induzindo sempre em maior 

intensidade à ampliação da produção de valores de troca. A tendência expansionista intrínseca do 

sistema produtivo é a garantia de maiores lucros.  

Nas últimas décadas o capital na busca incontrolável do lucro se expande em todos os 

setores, impondo nova estrutura produtiva com extrema rigidez e inflexibilidade para quem e o que 

lhe oferece resistência. Contraditoriamente é por impor rigidez que se torna dinâmico, com o intuito 

do lucro, do acúmulo de riqueza. Utilizando-se de todas as formas de controle, expande-se 

mundialmente apropriando-se de todos os lugares. Na tentativa de se opor ao movimento cíclico, o 

sistema do capital procura fazer funcionar o metabolismo societal: Capital – Trabalho - Estado.  

Funcional ao interesse do capital o Estado viabiliza a ordem reprodutiva sociometabólica do 

capital, gerenciando o controle dos antagonismos, a partir da lógica fetichista do mercado que se 

cristaliza na ideia da individualização. A estrutura institucional anuncia o espaço da possibilidade, 

como inerente ao mundo das ideias e das vontades humanas, independentes do sistema econômico, 

mas que dizem respeito à capacidade e ou incapacidade empreendedora do poder da vontade do 

indivíduo. Sob esta lógica anuncia políticas de gestão que devem ser regidas no âmbito local, na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável. Neste viés, o processo de “realização do capital” via 

formas de acumulação intensiva e de formas de gestão e fluxo, consumo e destruição são 

equivalentes funcionais. 

Segundo Pereira (2005) entre 1990 e 2004 o Banco Mundial e o FMI assumem uma política 

de controle para o campo na América Latina e consequentemente para o Brasil, implementando 

políticas, em acordos com o Estado-nação, a fim de garantir a liberalização das economias nacionais 

que aprofundam a mercantilização da vida social e de outro lado, a contrarreforma do Estado, 

substituindo o seu papel redistributivo por políticas focalizadas de “alívio” da pobreza, que não 

alteram as bases da reprodução da desigualdade e da exploração. Conforme o autor o BM e o FMI 

retornam o olhar para o campo visando:  

a) liberalizar os mercados fundiários, eliminando as barreiras legais à livre compra e 

venda e ao arrendamento de terras, como parte dos programas de ajuste estrutural;  
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b) dar resposta aos conflitos agrários e, em alguns casos, a ações de movimentos sociais 

pró-reforma agrária, com o objetivo de garantir a segurança do capital;  

c) criar programas sociais compensatórios no campo em resposta aos efeitos 

socialmente regressivos das políticas de ajuste estrutural; 

d) hegemonizar a mercantilização de modo a consolidar o capitalismo financeiro, 

permitindo, via mercado, a saída de produtores “ineficientes” e a entrada de produtores “eficientes”, 

sob a ótica do capital agroindustrial. O objetivo é de aumentar o grau de mercantilização da terra, 

via titulação privada. Implica na concessão de títulos de propriedade a posseiros, com o objetivo 

prioritário de diminuir a informalidade no mercado de terras.  

Nos escritos do Capital, Karl Marx afirma que o limite da produção capitalista é o próprio 

capital. A sua valorização é sua partida e meta, motivo e fim da produção. Para conseguir seus fins 

tudo lhe é permissível: a expropriação e a depauperação dos trabalhadores. Não há limite de 

expropriação, pois esta é a garantidora da extração da mais valia seu meio e fim. A qualquer custo 

busca-se o lucro, sob o pretexto da utilidade/consumo destruindo os recursos humanos e materiais. 

Nesse processo o sistema do capital se articula em uma rede de contradições, para a sua realização, 

via formas de acumulação intensiva e de formas de gestão e fluxo. 

O sistema sociometabólico do capital funciona induzindo sempre em maior intensidade à 

ampliação da produção de valores de troca. A tendência expansionista intrínseca do sistema 

produtivo é a garantia de maior lucro.  

 

Las perspectivas de mayores ganancias atraen a los capitalistas a buscar y explorar 

en todas direcciones. La acumulación extiende sus redes en círculos cada vez más 

amplios a través del mundo, abarcando finalmente a todo y a todos dentro del 

proceso de circulación del capital. (HARVEY, 1990, p.421).  

 

Na interconectividade escalar, o campo sergipano se inscreve na rede do circuito do 

processo de acumulação e reprodução ampliada do capital, na dimensão local e mundial. 

 

 

3 O CAMPO SERGIPANO 

 

Ao longo do período de 1970-1995 foram verificadas mudanças significativas no uso da 

terra com a expansão da atividade agropecuária em Sergipe, e na ocupação da fronteira agrícola. 
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Assim, enquanto as áreas de pastagens e de lavoura se expandiram, as matas e as áreas produtivas 

não utilizadas recuaram.  

O Censo Agropecuário sergipano registrou a ocupação de 1.702,6 mil hectares de terras nas 

atividades agropecuárias no estado. Segundo o Relatório da CEPLAN (2005) a expansão da 

agropecuária pode ser observada desde 1970-1995, e tem sua explicativa principalmente por causa 

do avanço do processo da pecuarização, com maior intensidade nos anos de 1970, com o avanço 

acelerado das áreas de pastagens plantadas e da expansão das áreas de lavouras permanentes. 

Conforme Censo Agropecuário de 1995-1996, as culturas temporárias ocupavam 10% das 

áreas agricultáveis do estado, e as culturas permanentes 7,0%, com o domínio das pastagens 

concentrando 68%. De forma geral os cultivos estavam concentrados na atividade de subsistência 

familiar, com o plantio de: milho, feijão e mandioca. Nas culturas comerciais permaneciam em 

destaque a cana-de-açúcar e o arroz.  

Entre 2002 e 2003 a área total colhida de lavouras temporárias em Sergipe foi de 178,2 mil 

hectares, apenas 3% superior a da média trienal de 1990-1992. Em destaque a redução nos anos de 

1990, da área colhida da cana-de-açúcar, que passou de 35,0 mil hectares para 20,1 mil, assim como 

a do fumo, notando-se, entretanto, a expansão do cultivo do milho, da batata-doce e do arroz 

(CEPLAN, 2005).  

Sustentadas na justificativa da necessidade da superação da crise, as políticas agrícolas 

locais fazem coro às políticas nacionais e internacionais sob o comando das instituições financeiras 

internacionais que determinam a ampliação das monoculturas para a produção de agrocombustíveis. 

 

3.1 A citricultura e o agronegócio no campo sergipano. 

O modelo da modernização capitalista no campo sergipano se estabeleceu através da 

subordinação da unidade de produção familiar à lógica do capital, especialmente no centro sul do 

estado, especialmente nos municípios de Lagarto, Boquim e Salgado com a produção de laranja. 

O centro-sul do Estado concentra a cadeia produtora de laranja estando toda a produção 

concentrada nas áreas de pequenas propriedades. 80% estão sob a responsabilidade de propriedades 

com área inferior a 10 hectares. O que significa a subordinação da unidade de produção familiar 

voltada para a monocultura da laranja, que constitui a segunda maior produção agrícola do estado 

de Sergipe. 

 A pequena produção familiar está subordinada ao monopólio da produção de laranja pelo 

capital, sob o controle dos grandes proprietários desde a década de 1970. A monopolização da 
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produção da laranja tem transformado os pequenos produtores funcionais ao interesse da produção 

extensiva, transformando o campo sergipano em áreas de produção para o capital, a unidade de 

produção de alimentos cede lugar à produção de exportação, para o favorecimento da monocultura. 

A monopolização desse cultivo tem servido apenas para ampliar a esfera de domínio das grandes 

empresas do agronegócio, donos de indústrias de suco concentrado que também são produtores de 

laranja, eucalipto e gado.  

Como exemplo pode-se verificar o domínio da FRUTENE (no território sul). Segundo 

pesquisa desenvolvida por Jordana Santana,2 no município de Cristinápolis o proprietário desta 

indústria de suco é também grande proprietário de terras e tem o controle do plantio e da produção, 

concentrando 70% das terras e do cultivo da laranja, que vem se expandido para outros municípios 

sergipanos, como também para municípios do estado da Bahia. O capital industrial, juntamente com 

o capital comercial monopolizam os preços ficando o pequeno produtor impossibilitado de competir 

com os preços do mercado, tornando-se subordinado aos interesses dos atravessadores que 

contraditoriamente são a garantia da venda da laranja.  

Por falta de condições, os pequenos produtores sentem dificuldades para comercializar a 

laranja. Apesar de toda imposição do capital, a pequena unidade de produção familiar permanece 

produzindo a laranja como cultivo comercial, mas, sempre diversificando a produção com cultivos 

de subsistência, o que demonstra estratégia de resistência contra o monopólio do capital. Embora a 

produção da laranja seja dominante em quase todo o território, aproximadamente 79,59% das 

pequenas unidades de produção familiar diversificam a produção com plantios de subsistência 

como: mandioca, macaxeira, feijão, milho, amendoim, coco e banana que são produzidos 

geralmente entre os vãos dos laranjais.  

A dificuldade de acesso a créditos bancários, como também aos programas de incentivo ao 

pequeno produtor, no caso específico da laranja, tem dificultado o pequeno produtor em manter-se 

na terra. Para a sua permanência na terra é preciso diversificar a produção, junto com a laranja e os 

cultivos voltados para subsistência, ou atividades alternativas, como forma de complemento da 

renda familiar. Os pequenos produtores que possuem áreas maiores cultivam produtos como: 

amendoim, batata, banana e maracujá, para a comercialização direta em feiras locais. Quando os 

pomares estão crescidos só dá para produzir a laranja, muitos necessitam aumentar a área plantada, 

nesse caso recorrem ao aluguel de terrenos e ou arrendam a terra. 

                                                           
2Relatório de Pesquisa desenvolvida pela bolsista Jordana Aquino de Santana no PIBIC/FAPITEC/UFS/ 2011 sob a 
minha orientação. Projeto: As alterações da unidade de produção familiar diante da expansão do novo modelo de 
desenvolvimento do agronegócio em Sergipe, no território Sul Sergipano: municípios de Cristinápolis e Itabaianinha. 
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Nos últimos anos a citricultura em Sergipe está sob o domínio do oligopólio formado por 

quatro grupos que são: Cutrale (maior percentagem); Citrosuco; Louis Dreifus Commodities – LDC 

(francesa); e Citrovita, da Votorantim. Essas empresas controlam o mercado impondo preços e 

condições de venda.  Os pequenos produtores estão totalmente subordinados a este oligopólio. 

Os estados de Sergipe (em segundo) e a Bahia (primeiro) são os principais estados 

produtores da Região Nordeste, e juntos representam 90% de toda área plantada de laranja. 

Entretanto seguindo a mesma tendência nacional (caso de São Paulo) e ou mesmo mundial (Estados 

Unidos) a produtividade do citro é considerada baixa. 

Em pesquisa realizada, observamos que tem ocorrido nos últimos dez anos um aumento da 

área plantada no estado de Sergipe, principalmente no território sul sergipano, todavia a 

produtividade dos citros em Sergipe tem alcançado baixos níveis. Para os grandes produtores a 

baixa produtividade está associada à incidência de pragas e doenças, como também pela falta de 

tecnologia. Entretanto para os pequenos proprietários essa situação é explicada devido à dificuldade 

de créditos e ao preço de mercado. 

As medidas para solucionarem os problemas críticos no que se refere à perda da 

produtividade se esbarram em contradições. A alternativa da expansão de um mercado interno para 

a venda direta doméstica, por exemplo, está associada a uma política que fortalece os médios e 

grandes produtores na medida em que a exigência da qualidade do produto para o mercado interno 

exige uma qualidade de cultivo que o pequeno produtor não tem tecnologia para atender as 

exigências de qualidade. 

A Embrapa, a Monsanto do Brasil e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do 

Estado de Sergipe (EMDAGRO), firmaram uma parceria com o objetivo de testar e validar um 

manejo de superfície do solo para a redução de custos, melhoria da estrutura do solo, incorporação 

de resíduos orgânicos em profundidade (raízes) e na superfície do solo (parte aérea). Em parceria 

com o Governo do Estado a Monsanto promete investir no uso do Round-Up para diminuir as 

pragas e aumentar a produtividade do citro no campo sergipano. Em 2010, a empresa faturou mais 

de dois bilhões de reais só no Brasil com a produção e comercialização da linha Round-up, 

sementes convencionais e geneticamente modificadas. É importante lembrar que, em junho desse 

ano de 2011 a Monsanto foi condenada pela utilização do Round-Up veneno de altíssimo grau de 

contagio maléfico3.  

                                                           
3A patente para venda desse produto está vencida nos Estados Unidos desde setembro de 2000 e a confirmação dos 
malefícios causados pelo mesmo poderia levá-lo ao banimento. Disponível em: 
<http://www.clicksergipe.com.br/blog.asp?postagem=31111&tipo=mundo> Acesso em: 15 fev. 2011. 
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De forma geral a produção da laranja nas últimas décadas tem passado por diversas 

dificuldades, seja com o aumento dos preços, com a crise mundial, seja pela impossibilidade da 

garantia de autonomia de preço de mercado diante do monopólio especulativo do agronegócio. Para 

enfrentar essa situação, os pequenos produtores procuram outras atividades para a complementação 

de renda, a fim de garantir o sustento familiar.  

Para a comercialização da laranja, verificou-se que, mais de 70% dos pequenos produtores 

preferem vender diretamente ao atravessador, sendo que 33% vendem diretamente aos comerciantes 

ou vendem nas feiras locais. A preferência pelo atravessador de acordo com os pequenos produtores 

relaciona-se primeiramente a dificuldade de distribuição, seguido da falta de opção, pois como a 

produção da laranja é pequena fica mais viável via atravessador que não apenas contrata pessoas 

para tirar à laranja, mas também têm os fornecedores certos; outros alegam que na falta de 

transporte para o transporte da laranja eles são obrigados a pagarem fretes altos. Quanto ao destino 

da produção, esta é geralmente direcionada para a venda no próprio estado, porém boa parte da 

produção tem sido transportada diretamente para os estados de Alagoas, Pernambuco, Piauí e Ceará.   

Sendo submetidos aos interesses dos atravessadores, da indústria e do próprio comércio, que 

monopolizam os preços da laranja e na impossibilidade de competir com os preços do mercado 

tornam-se subordinados aos interesses dos atravessadores.  

Ultimamente o Governo do Estado através da Embrapa do setor de Tabuleiros Costeiros 

vem incentivando o consorciamento com outros cultivos como a mandioca e o girassol, para 

projetos para o desenvolvimento de culturas voltadas à produção de biocombustíveis, com a 

utilização da produção familiar campesina. 

A proposta seguindo o modelo do Novo Rural é a diversificação do plantio em pequenas 

propriedades familiares camponesas anunciando a garantia da obtenção de renda, no período de 

entressafra até o estágio comercial. Em pesquisa de campo foi observado à presença em expansão 

de culturas de ciclo curto e de grande aproveitamento para o agronegócio como o girassol. 

 

3.2 O agronegócio da cana de açúcar. 

Segundo estimativa da Conab/SE a expansão da produção da cana de açúcar em Sergipe 

para a safra 2010/2010 é de 2,3 milhões de toneladas, fato que vem sinalizando positividade. 

Todavia a safra 2010/2011 aponta para a retração da produção e da área cultivada, sendo justificada 

por essa instituição devido às condições climáticas e ao processo de renovação de áreas para o 

cultivo da cana. A perspectiva é de uma pequena alta na produtividade de apenas 0,20%. Entretanto 
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para a Asplana-SE (Associação dos Plantadores de Cana de Sergipe) a estimativa para a safra 

2010/2011 é positiva, considerando a tendência da alta dos preços o aumento da produção, as 

próprias condições climáticas e a expansão do cultivo4. 

É interessante avaliar a controvérsia das informações o que pode justificar os incentivos 

fiscais e creditícios que os produtores têm recebido do governo estadual e do setor financeiro 

principalmente o BNB, o que pode ser comprovado com o crescimento do setor sucroalcoleiro em 

Sergipe. 

A expansão do agronegócio da cana de açúcar no estado tem tido uma alta projeção. Nesse 

ano de 2011, o Governo do Estado objetiva aumentar o plantio de cana para a produção de etanol 

garantindo aos usineiros um maior acesso ao crédito, beneficiando os grandes produtores através de 

empréstimos em longo prazo, e de isenção das dívidas. 

Segundo o Censo Agropecuário/IBGE, em 1996 a atividade canavieira ocupava 22,7% das 

terras sergipanas, em 2006 ocupava 38,8 mil hectares e em 2008 a área plantada de cana em Sergipe 

passou para 48,09 mil hectares. Esse aumento ocorreu principalmente por causa do crescimento do 

setor sucroenergético. A produção da cana de açúcar dos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas tem 

como direcionamento a produção de açúcar e álcool (anidro e hidratado). 

No Nordeste os estados de Alagoas e Pernambuco apresentam maior percentual de área 

plantada. Conforme dados do IBGE (2008) esses dois estados omam mais de 66% do total da 

região, concentrando mais de 78,3% em 2008 da produção de cana-de-açúcar. O estado de Sergipe 

obteve nesse mesmo período um crescimento de 20,7% na safra 2007/2008 em relação à safra 

anterior. Entretanto, segundo os próprios dados do IBGE, embora tenha ocorrido crescimento em 

área plantada e em produção, a produtividade em Sergipe tem obtido baixo crescimento e tem sido 

oscilatória. Em 2006 houve uma significativa queda de produtividade, recuperando-se em 2007 e 

voltando a cair em 2008. Segundo pesquisa realizada essa situação se deve porque o período de 

expansão em área plantada é recente. 

Dos 75 municípios do Estado de Sergipe, 21 são produtores de cana-de-açúcar concentrando 

a área plantada em antigos territórios produtores de cana-de-açúcar na região denominada 

Cotinguiba e Baixo Cotinguiba, que atualmente compreende os Territórios da Grande Aracaju, do 

Leste Sergipano e alguns municípios do Território do Baixo São Francisco. A expansão da área 

plantada de cana-de-açúcar em Sergipe, em proporção ao período de 2004 a 2007 foi pequena. Em 

destaque o município de Capela (Território do Leste Sergipano) e em seguida o município de 
                                                           
4 Disponível em: <http://www9.fcav.unesp.br/spmec2011/index.php?option=com_content&view=artic>  
Acesso em: 15 fev. 2011. 
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Laranjeiras (tradicional área de cultivo da cana – no Território da Grande Aracaju). Juntos os dois 

municípios alcançaram 52,3% do total produzido no estado. 

Os municípios de Capela e de Nossa Senhora das Dores aumentaram a área plantada e a 

produção devido à instalação de novas unidades industriais. Capela recuperou a posição de 1º lugar 

(17,5%) e Laranjeiras (área tradicional no plantio) em 2º lugar com 16,6%. Em seguida, o 

município de Japaratuba (15,2%), Pacatuba (12,4%) e Japoatã (6,6%). Quanto à produtividade 

conforme o IBGE somente o município de Capela teve acréscimo significativo na produção e na 

produtividade, devido à implantação de uma nova Usina e da introdução de tecnificação. 

A projeção do crescimento de área plantada e de produção é explicada pela condição de 

tradição no cultivo da cana de açúcar e da pecuária, somado ao baixo preço de terras produtivas 

(para arrendamento). O território da cana expande o seu domínio avançando nas áreas das pequenas 

propriedades de unidade de produção camponesa que são pressionadas a cederem suas terras à 

monocultura da cana de açúcar. 

A paisagem que acompanha o litoral sergipano é do domínio do “capim verde” - a cana. 

Adentrando no campo o que se observou em toda pesquisa de campo é a ausência das unidades de 

produção camponesas que são pressionadas pelo domínio do agronegócio da cana, da laranja e 

atualmente pela intensiva expansão do agronegócio do milho. 

A política governamental local em sintonia com a política do governo federal prioriza o 

agronegócio como a grande solução para o desenvolvimento do estado/país, preocupados na 

garantia do aumento de commodity. O crescimento sucroalcooleiro com o progresso tecnológico 

estabelece o aumento da produção canavieira devido à utilização do álcool combustível 

transformando o campo brasileiro num cenário de domínio do capital, na formação de commodity 

para o mercado internacional. 

Objetiva-se o crescimento da produção e produtividade sem se questionar as contradições 

geradas no campo. Nas palavras da presidenta do país Dilma Rousseft no lançamento do Plano 

Agrícola e Pecuário 2011/2012: 

 

Somos um país que soube construir uma articulação entre agricultura e indústria 
[...] Nela, convivem pequenos, médios e grandes produtores de forma harmônica, 
não de forma a criar conflitos. Aqueles que criam conflitos e não respeitam a 
legalidade tentam instituir situações que nós repelimos que não sejam legais, dentro 
da lei e das normas do País são minoria.5 
 

                                                           
5Disponível em: <http://www.faespsenar.com.br/geral/noticias/detalhe/dilma-pequeno-medio-e-grande-> Acesso em: 17 
jun. 2011. 
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As Políticas Públicas no campo brasileiro e sergipano conduzem a questão camponesa da 

autonomia alimentar como inexistente prioriza como importante o entendimento do modelo do 

Novo Rural na perspectiva no campo, para o aumento de emprego e renda, o que significa a 

garantia da sujeição dos trabalhadores ao capital. Fato que pode ser constatado com a Medida 

Provisória 499/2008. Esta Medida estabelece a subvenção para os produtores de cana. Na segunda 

metade de 2009 o Governo de Sergipe lançou o Programa de Renda na entressafra para 

trabalhadores dos cultivos da laranja e cana de açúcar através da criação de um Projeto de Lei que 

institui o programa “Mão Amiga”, articulado ao programa da renda mínima. Dessa forma 

estabelece uma mudança para os trabalhadores de cultivos temporários da cana de açúcar e da 

laranja, em que o governo deve conceder um benefício financeiro de R$190,00 durante os quatro 

meses de entressafra destes cultivos, período em que os trabalhadores ficam desempregados como 

condição de “estímulo”. 

Em julho de 2011 o que se pode constatar em pesquisa de campo na área de plantio foi a 

permanência da condição de miséria dos cortadores de cana-de-açúcar6. Entregues a bebida em 

espera do período que serão novamente “contratados” permanecem “desocupados” para sua 

subordinação. Em entrevista informal eles afirmaram que “tem orgulho de serem cortadores de 

cana”. Única possibilidade de sobrevivência, na condição de quase lumpen ser cortador em período 

temporário e em localidade temporária é a possibilidade de trabalho, sem questionar “condição de 

vida”. 

Móveis para o capital, o que se constatou foi a grande migração. Para os produtores de cana 

essa mobilidade é importante favorecendo o descompromisso das garantias trabalhistas. O sistema 

acumulativo do modo de produção capitalista se estabelece numa estrutura destrutiva da crise 

estrutural do capital em que para manter à lógica do lucro há a destruição da classe trabalhadora que 

é afetada pelo desemprego estrutural, formando o trabalho precarizado e escravo. “Na medida em 

que se localizam a margem do processo produtivo, permanecem andarilhos no curto tempo cíclico 

do capital.” (CONCEIÇÃO, 2007, p. 110). 

Conforme resultados da dissertação de mestrado de Shiziele Shimada (2010) fica claro o 

domínio dos latifundiários no campo sergipano permanecendo a mesma performance dos “antigos 

coronéis” do açúcar. Essa condição é possibilitada pelo Estado. No território do agronegócio 

açucareiro esta situação está presente através da privatização das propriedades agroindustriais, da 

                                                           
6 Registramos esta situação em várias fotografias e filmagem. 
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ação reguladora do Estado de maneira indireta, da má-remuneração do trabalho, do desemprego e 

da crescente precarização do trabalho.  

Em estudos que vem realizando Shimada7 vem comprovando, que a geração de emprego 

direto e indireto no sistema do agronegócio da cana de açúcar em Sergipe constitui numa falácia 

para propagandear a importância e o crescimento econômico realizado pelo agronegócio no Brasil. 

Na prática o que se tem verificado são baixas remunerações, além da superexploração dos 

trabalhadores do corte da cana. A carteira de trabalho propagandeada pelo governo como garantia 

de trabalho, na realidade é apenas um fetiche. O que se constata é que na atividade canavieira o 

sonho do trabalho com carteira assinada é a legitimidade de horas não pagas, na extração intensa de 

mais valia, em decorrência da especificidade da remuneração por produção. O corte da cana-de-

açúcar exige do trabalhador um alto esforço físico para poder cortar o maior número de cana, e 

garantir ainda assim um baixo salário. Sem nenhuma garantia de medição correta do corte e diante 

das condições péssimas em que está submetido, o cortador de cana8 é expropriado e violentado pelo 

capital.  

Em pesquisa de campo realizada por essa autora para o produtor da cana é mais lucrativo a 

produção a partir do corte de cana crua, entretanto em entrevista com os cortadores pode-se 

comprovar que a condição de cortador de cana crua é ainda mais perversa, provocando não só 

problemas graves de mutação de órgãos e até mortes, tendo o trabalhador que enfrentar animais 

peçonhentos.  

É necessário observar que o discurso dos grandes produtores e do Estado é bastante 

controverso sobre essa questão. De forma simulada no discurso da necessidade de políticas públicas 

“sustentáveis sob critérios ambientais e sociais” há a proposta da substituição do trabalho humano 

pela mecanização como alternativa para essa situação. É importante observar que essa alternativa 

significa o desemprego de grande maioria dos cortadores. Além de que como afirma Monas (2009) 

à mecanização da colheita para o corte de cana crua estimula a concentração das propriedades 

fundiárias/industriais; expulsão dos produtores (áreas de 50 a 125 hectares); redução dos postos de 

trabalho não qualificado; fortalece a tendência de concentração do setor por empresas de maior 

competição de mercado. 

                                                           
7 Dissertação de Mestrado (2010) e Tese de Doutorado em andamento sob minha orientação. 
8ALVES, Francisco. Por que morrem os cortadores de cana?. Disponível em: 
<http://www.cpt.org.br/?system=news&action=read&id=316&eid=129>. Acesso em: 22 fev. 2010. 
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Segundo documento do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de 

Gestão Estratégica datado de junho de 2011 as Projeções do Agronegócio no Brasil para 2010/11 a 

2020/21 é de crescimento. Os produtos que detém maior potencial de crescimento da produção e 

das exportações nos próximos anos são o algodão, soja, carne bovina, carne de frango, açúcar, papel 

e celulose.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A posição dos dois últimos governos do país (PT) deixa claro o compromisso com o 

agronegócio. No discurso governamental do ex- presidente Lula da Silva o foco das ações 

governamentais esteve voltado (2003 – 2010) para a criação de uma “política sustentável sob 

critérios ambientais e sociais de expansão da produção de cana-de-açúcar, etanol e açúcar” voltada 

para o setor sucroalcooleiro. Resultado festejado por Kátia Abreu ao afirmar que o agronegócio 

brasileiro vai registrar expansão acima da média em 2011. Estimativa prevista pela Confederação 

Nacional da Agricultura (CNA) 9, que atribui aos altos preços das commodities à forte demanda 

interna e externa e à redução dos custos de produção e ao avanço mais acelerado do agronegócio no 

campo. 

  Sustentadas na justificativa da necessidade da superação da crise as políticas agrícolas 

locais fazem coro às políticas nacionais e internacionais sob o comando das instituições financeiras 

internacionais que determinam ampliação das monoculturas para a produção de agrocombustíveis. 

Na leitura da Via Campesina o massivo investimento de energia baseada no cultivo e 

processamento industrial de matérias vegetais como o milho, a soja, a cana de açúcar, etc., não 

resolverá nem a crise climática, nem a energética. Porém irá trazer imensas conseqüências sociais e 

ambientais. Sem condições de resistirem ao agronegócio, para subsistirem, as famílias camponesas 

são obrigadas a abandonarem a produção de alimentos e se submeterem ao cultivo dos 

agrocombustíveis. 

Antes de constituir saída para a pequena propriedade camponesa, o agronegócio tem 

provocado a expropriação do camponês da terra tornando-o móvel, enquanto força de trabalho que 

será absorvida no próprio agronegócio local, ou na procura de trabalho no setor industrial, sujeitos a 

                                                           
9Disponível em: <http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,ERT201112-18282,00.html>  Acesso em: 20 
jun.2011. 
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condição de trabalho precarizado ou escravo. Expulsos da terra se tornam errantes para ampliação e 

consolidação do controle sociometabólico do capital. 

Em palestra na Universidade Federal da Bahia sob o título Crise Estrutural necessita de 

Mudança Estrutural, IstvánMészáros (2011) reafirma o caráter universal, de ampla estrutura social 

global, gradual e permanente da crise estrutural do modo de reprodução sociometabólica do capital, 

afetando a própria estrutura em sua totalidade, com implicações sistêmicas globais. Deste modo não 

é possível solução dentro dos parâmetros do sistema. O deslocamento das contradições só é possível 

enquanto a crise é parcial, local, uma crise parcial, relativa e internamente gerenciável pelo sistema.   

Para Mészáros a crise financeira que vivenciamos há alguns anos é apenas um aspecto da 

trifurcada destrutibilidade do sistema do capital, na esfera militar, ecológica, na sua intrínseca 

condição de “destruição criativa” ou produtiva. Neste contexto a inserção do modelo do 

agronegócio responde ao complexo das mediações do sistema sociometabólico do capital que tem 

no objetivo do super lucro a redução da produção familiar camponesa, e a fome como forma 

especulativa de acumulação. 
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Resumo: Este artigo investiga os impactos do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 
na geração de emprego e na agricultura familiar do Nordeste do Brasil. Os resultados mostram que 
o PNPB é eficaz no sentido de alcançar a meta de elevação da obrigatoriedade da adição de 
biodiesel ao diesel mineral para 5%, em 2013. No entanto, a possibilidade de inclusão social não 
parece ser a tendência principal do programa, pois a produção de biodiesel está fortemente 
concentrada na soja como matéria-prima. Verificou-se uma baixa geração de empregos no cultivo 
da soja dada a sua alta mecanização. A mamona emprega um número maior de pessoas por ser 
cultivada manualmente. Os estudos de caso mostram que os agricultores familiares enfrentam 
dificuldades, destacando-se a falta de apoio do governo e falta de assistência técnica. Apesar disso, 
essa lavoura garante um nível de receita maior que as lavouras tradicionais. 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Biodiesel. Mamona. Nordeste. Soja.  
 
 
Abstract: This paper investigates the National Program of Biodiesel Production and Use impacts in 
employment generation and in family agriculture in the Northeast Brazil. The results showed that 
PNPB is very effective effective in achieving the goal of raising the addition of biodiesel to mineral 
diesel to 5% in 2013. However, the possibility of social inclusion doesn´t seem to be the main trend 
of the program, because the production of biodiesel is heavily concentrated in soybeans as raw 
material. There was low generation of employment in the soy crop due to its high mechanization. 
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The larger employment in castor production is a result of the fact that it is a crop manually 
cultivated. The case study shows that agriculture families are facing difficulties, standing out 
the lack of government support and technical assistance. Nevertheless, the family production of 
castor ensures bigger levels of revenue than traditional crops.  
Keywords: Family Agriculture. Biodiesel. Castor. Northeast. Soy. 
 
Résumé: Cet article examine les impacts du Programme Nationale de Production et Utilisation de 
Biodiesel sur la création d’emploi e sur l’agriculture familiale dans le Nord-est du Brésil. Les 
résultats montrent que le PNPB est efficace en ce qui concerne la réalisation de l'objectif d'élever 
l'ajout de biodiesel au diesel minéral à 5% en 2013. Cependant, la possibilité de l'inclusion sociale 
ne semble pas être la tendance principale du programme parce que la production de biodiesel est 
fortement concentrée dans le soja comme matière première. On a remarqué une génération d'emploi 
faible dans la culture du soja en raison de leur mécanisation élevé. Le ricin emploi un grand nombre 
de personnes pour être cultivé manuellement. Les études de cas montrent que les agriculteurs 
familiaux sont en difficulté, soulignant le manque de soutien gouvernemental et le manque 
d'assistance technique. Néanmoins, cette culture assure un niveau de revenu plus élevé que les 
cultures traditionnelles. 
Mots-clés: Agriculture familiale. Biodiesel. Ricin. Nord-est. Soja.  
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 

Ao mesmo tempo em que há forte aumento na procura por petróleo, há um declínio na taxa 

de descobertas de novas reservas mundiais. Reservas estas (1.258 bilhões de barris) que, segundo 

informações da British Petroleum (2008), se esgotarão até meados deste século. Mesmo que a 

extração mundial cresça nos próximos anos, provavelmente, não será suficiente para satisfazer a 

demanda, que é crescente. Some-se a isso o fato de as principais reservas de petróleo estarem 

localizadas em áreas de conflito: a Arábia Saudita possui a maior reserva de petróleo do mundo 

(264,3 bilhões de barris), seguida do Irã (137,5 bilhões de barris), do Iraque (115,0 bilhões de 

barris) e do Kuwait (101,5 bilhões de barris), que juntos responderam por quase 50% das reservas 

mundiais, em 2008 (BRITISH PETROLEUM, 2008).  

Diante dessa realidade e da preocupação com o aquecimento global, há a necessidade 

premente de substituição das fontes de energia fóssil por fontes de energia renovável. Nesse 

particular, a agroenergia brasileira vem ganhando cada vez mais espaço no cenário internacional, a 

exemplo da produção de etanol.  

O Brasil é um país atípico do ponto de vista de sua matriz energética, pois sua participação 

nas fontes de energias renováveis é bastante expressiva. Segundo dados do Ministério de Minas e 

Energia (MME), o Brasil destaca-se dos países da Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD) e do resto do mundo por possuir mais de 45,4% do suprimento de suas 



Impactos do Programa Nacional de Produção e Uso de  
Biodiesel Sobre o Emprego e a Agricultura Familiar do Nordeste do Brasil                                   19 
 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

 

necessidades energéticas advindas de fontes renováveis. Isso evidencia o potencial de contribuição 

do país frente à necessidade de mudanças na matriz energética mundial. Nos países da OECD, 

apenas 6,7% de suas fontes de energia são renováveis. Nos demais países, esse percentual é 19,9% 

(MME, 2009). 

Visando a produção de energia renovável, o Governo brasileiro lançou o Programa Nacional 

de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), em 2005, com o intuito de fomentar a produção de 

biodiesel no país, bem como contribuir para a inclusão social de produtores familiares rurais através 

da sua inserção à cadeia produtiva do biodiesel. Com isso, o Governo condicionou a política 

agroenergética do biodiesel à política social.  

Dentre as diversas oleaginosas aptas à produção de biodiesel, o Governo elegeu a mamona 

como carro-chefe do PNPB, o que criou uma grande expectativa nos produtores familiares do 

Nordeste, que têm tradição no cultivo dessa lavoura.  

Este trabalho analisa os impactos do PNPB sobre o emprego e sobre a agricultura de base 

familiar do Nordeste do Brasil tendo como foco as matérias-primas agroenergéticas mamona e soja. 

A escolha da mamona se deve ao fato de o Governo ter destacado o segmento da produção familiar 

como um dos objetivos importantes a serem alcançados no PNPB e ter elegido a mamona como o 

vetor de inclusão social do programa. No caso da soja, a opção se deveu ao fato dessa cultura ser a 

principal matéria-prima utilizada na produção do biodiesel nacional. O espaço intertemporal de 

observação é o período de 1990 a 2007, uma vez que ele permite comparar a evolução da produção 

das matérias-primas agroenergéticas entre a década de 1990 e o período que abrange a criação do 

PNPB. 

A unidade espacial de referência são os estados do Nordeste com representatividade na 

produção regional de mamona e soja. A partir de dados da Produção Agrícola Municipal (IBGE), 

constatou-se que a Bahia, o Maranhão e o Piauí são os únicos estados com representatividade na 

produção de soja no Nordeste e o estado da Bahia é o único com representatividade na produção de 

mamona.  

Para uma melhor compreensão dos impactos do PNPB sobre o emprego e sobre a agricultura 

familiar do Nordeste, foi feita, inicialmente, uma descrição do PNPB, discutindo a sua consistência 

interna. Para isso, foram confrontados os objetivos e metas do programa com os instrumentos de 

políticas adotados para alcançar tais objetivos. Em seguida, foram estudados aspectos da produção 

das matérias-primas agroenergéticas mamona e soja no Nordeste, no período 1990-2007. Para 

verificar o impacto do PNPB na geração de emprego foi feita uma estimação da quantidade de 
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pessoas empregadas nos estados produtores de soja e mamona do Nordeste, no período 1990 a 

2007. Para isso, utilizou-se o procedimento metodológico de Campos e Khan (1989), que consiste 

em multiplicar o ciclo produtivo (número de colheitas/ano) de cada cultura agrícola pelo seu 

respectivo coeficiente técnico (quantidade de homens necessários para plantar um hectare de 

determinada lavoura). O valor encontrado na multiplicação divide-se pelo número de dias úteis 

trabalhados no campo, de modo a tornar a estimação mais próxima da realidade. Por fim, 

multiplica-se a demanda bruta de emprego pela área colhida de cada cultura, obtendo-se, dessa 

forma, uma estimação teórica do nível de emprego rural. Considera-se que o homem do campo 

dedica, em média, 245 dias úteis para realizar atividades como plantio, tratos culturais e colheita da 

produção. A mamona e a soja possuem apenas uma colheita por ano. Para realizar atividades como 

plantio, tratos culturais e colheita, a mamona demanda 36 homens/dia por hectare e a soja demanda 

dois homens dia/ha (EMBRAPA ALGODÃO, 2007; EMBRAPA, 2008).1  

Por fim, foi realizado um estudo de caso em dois municípios de realidades distintas no ano 

de 2009. Os municípios selecionados foram Cafarnaum-BA e Pocinhos-PB. A seleção desses dois 

municípios baseou-se nos seguintes critérios: Cafarnaum por ser o município maior produtor de 

mamona da Bahia, estado principal produtor dessa lavoura no Nordeste e Pocinhos por ser o 

município com produção mais significativa da Paraíba (estado onde se deu o maior crescimento da 

produção de mamona entre 1990 e 2007) e por apresentar certo nível de organização dos 

agricultores familiares. No município de Cafarnaum, foram entrevistados 10 agricultores familiares 

(produtores de mamona), dois técnicos que os assistem e um engenheiro responsável pela Indústria 

Esmagadora de Mamona de Lapão. No município de Pocinhos foram entrevistados oito produtores 

de mamona e o responsável pela Cooperativa Agroindustrial do Compartimento da Borborema2 

(COOPAIB).  

Além desta introdução e das considerações finais, o artigo está estruturado em três seções. A 

primeira aborda os principais aspectos do PNPB. A segunda analisa aspectos da produção das 

matérias-primas agroenergéticas (mamona e soja) no Nordeste. Na terceira procurou-se identificar 

os impactos do PNPB sobre o emprego e sobre a agricultura familiar do Nordeste.  

                                                 
1 É importante destacar as limitações metodológicas desse modelo. Uma primeira limitação diz respeito aos coeficientes 
técnicos de produção, que são mantidos constantes ao longo da série estudada. Além disso, a metodologia adotada 
fornece apenas uma estimação do nível de ocupação da mão-de-obra, ou seja, é uma aproximação teórica da realidade. 
A despeito dessas limitações, o modelo guarda uma estreita relação com a realidade econômica. 
2 Vale mencionar a não representatividade estatística do número de entrevistados. Seguiu-se o procedimento corrente na 
etnografia que estabelece que a “saciedade das informações” deve ser o principal critério para definir o número de 
pessoas pesquisadas”.  Entende-se por saciedade de informações a não agregação de informações importantes por 
entrevistados adicionais. 
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2 PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DE BIODIESEL  

 

 

O PNPB foi criado com o objetivo principal de fomentar a produção de biodiesel de forma 

sustentável. Secundariamente, o programa visa promover a inclusão social, através do 

fortalecimento da agricultura familiar na região semi-árida, por meio da sua integração à cadeia 

produtiva do biodiesel, assim como visa o desenvolvimento regional através da produção de 

diversas matérias-primas em diferentes regiões do país, possibilitando a geração de emprego e 

renda, principalmente nas regiões mais atrasadas do país (CEIB, 2005).  Nesse particular, o PNPB 

dá ênfase à utilização de matérias-primas produzidas por agricultores familiares, através do uso de 

culturas que se adaptem às áreas semi-áridas e que seja viável a sua exploração em pequenas 

unidades produtivas. 

Para estimular a produção de biodiesel no país, o principal instrumento adotado foi o 

compulsório de adição de biodiesel ao diesel mineral. Para isso, no início de 2005, foi sancionada a 

Lei 11.097 que introduz o biodiesel na matriz energética nacional e fixa em 5% a obrigatoriedade 

de adição de biodiesel ao diesel (B5), com prazo de oito anos para sua implementação, a contar da 

publicação da referida Lei. Foi estabelecida uma meta intermediária de adição de 2% de biodiesel 

ao diesel comercializado em todo o país (B2), a ser cumprida em um período de três anos. Esse foi 

o instrumento do PNPB que obteve maior eficácia. No quadro 1, encontram-se as diretrizes, metas e 

instrumentos do PNPB, bem como os investimentos necessários e resultados alcançados até o 

momento. 

 
Quadro 1 – Diretrizes, metas, instrumentos, investimentos necessários e resultados alcançados pelo Programa 
Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

DIRETRIZES METAS INSTRUMENTOS INVESTIMENTOS 
NECESSÁRIOS 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

1)  Produzir 
biodiesel 
a partir de 
diferentes 
oleaginosas em 
diferentes regiões 
do país 

Adição de 5%  
de biodiesel 
ao óleo diesel, 
a ser 
cumprido até 
2013, tendo 
como meta 
intermediária  
a mistura de 

- Obrigatoriedade 
da mistura de 
biodiesel ao óleo 
diesel; 
-Leilões de 
biodiesel; 
- Construção de 
usinas de biodiesel 
em todas as regiões 

R$ 955 milhões, até 
2013; 
Construção de pelo 
menos 59 usinas de 
biodiesel para 
produção de mais 
de 2 bilhões de 
litros biodiesel. 

Janeiro/ 2005: entrou em 
vigor o B2; Julho/2005: 
passou a vigorar o B3; B4 
passou a vigorar em 
Julho/2009. 
Produção em 2008 
superou 1,67 milhões de 
litros de biodiesel 
-Produção de biodiesel 
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2% (B2) a ser 
alcançada até 
2007  

do país. concentrada na soja. 
-47 usinas construídas 

2) Implantar um 
programa 
sustentável, com  
inclusão social 

-Inserir 
250.000 
famílias de 
pequenos 
produtores até 
2007 

-Lei 11.097  
- Selo combustível 
social  
-Criação de linhas 
de crédito para os 
produtores 
familiares 

 -Inserção de 85.000 
agricultores familiares;  
-Menos de 5% dos 
agricultores familiares 
tem assistência técnica. 

3) Oferecer preço 
compe-titivo, 
garantir qualidade e 
suprimento 

 
 

- 

-Leilões de 
biodiesel; 
 

 
 
- 

-Vulnerabilidade do preço 
das matérias-primas, com 
elevação do preço da soja 
no mercado internacional.  

Fonte: Biodieselbrasil (2005); Diário de Pernambuco (2005); Em questão (2005); Repórter Brasil (2009); 
CEIB (2005). 

 

O B2 entrou em vigor em janeiro de 2005. Em julho do mesmo ano foi possível ampliar a 

mistura de biodiesel ao óleo diesel de 2% para 3%. Em julho de 2009 entrou em vigor o B4 e em 

outubro de 2009 o Governo anunciou que o B5 passaria obrigatoriamente a vigorar em todo o país a 

partir de 2010, antecipando a meta estabelecida. 

Segundo informações do Diário de Pernambuco (2005), para alcançar a meta de adição de 

2% de biodiesel ao diesel mineral era necessário construir 16 usinas de biodiesel e produzir 800 

milhões de litros de biodiesel, até 2007. Para isso, os investimentos teriam que alcançar R$ 330 

milhões, até 2007. Para atingir a meta de 5%, é necessário investir mais R$ 625 milhões e construir 

mais 43 usinas, bem como produzir mais de 2 bilhões de litros de biodiesel, até 2013. 

Até 2005, o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) havia investido R$ 16 milhões para 

pesquisas com plantas adequadas a cada região e testes para produção de óleo. Em 2007 e 2008, o 

MCT investiu R$ 19 milhões e R$ 26 milhões, respectivamente, para apoio a pesquisas associadas à 

cadeia produtiva do biodiesel (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2005). O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 2006, investiu R$ 882 milhões para fontes 

renováveis de energia dos quais aproximadamente R$ 172 milhões foram investidos no setor de 

biodiesel. 

Há 47 usinas de biodiesel no Brasil (construídas e funcionando), concentradas 

principalmente na região Centro-Oeste (21 usinas). No Sudeste, há oito usinas e, no Sul, cinco. No 

Nordeste e Norte há 13 usinas (sete no Nordeste e cinco no Norte). 

As usinas de biodiesel dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste foram responsáveis por 

87,84% da produção nacional de biodiesel, em 2008. A produção de biodiesel dessas regiões está 
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localizada nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e 

Goiás. As usinas do Nordeste contribuíram com 10,79% da produção de biodiesel nacional, em 

2008, e estão concentradas nos estados da Bahia, do Ceará, do Maranhão e do Piauí. As usinas da 

região Norte contribuíram com apenas 1,37% da produção nacional, em 2008.  

A partir dessas informações é possível inferir que o biodiesel nacional é produzido pelas 

regiões que tradicionalmente são grandes produtoras de soja, contribuindo para concentrar terra e 

renda nas mãos de poucos e grandes sojicultores do país. 

A produção de biodiesel no Brasil, em 2008, foi de 1.167.128 m3 (ou 1,16 bilhões de litros). 

Além disso, a produção de biodiesel, em 2008, representou um aumento significativo frente aos 

anos anteriores. Em 2005, foram produzidos 736 m3. Nos anos de 2006 e 2007, a produção foi de 

69.002 m3 e 404.328 m3, respectivamente. Em apenas quatro anos de implementação, o Brasil 

passou a ser o terceiro maior produtor de biodiesel do mundo (perdendo apenas para os Estados 

Unidos e para a Argentina). 

Entre 2005 e 2008, a produção de biodiesel do Nordeste passou de 156 m3 para 125.910 m3. 

Entretanto, em 2008, a produção de biodiesel do Nordeste caiu 26,88%, em relação a 2007 em 

decorrência de problemas enfrentados pelas usinas da Brasil Ecodiesel da região, como quebra de 

contratos com os agricultores familiares e aumento do seu endividamento devido à elevação do 

preço da soja (principal matéria-prima utilizada pelas usinas de biodiesel) no mercado internacional 

(RODRIGUES, 2008).  

O aumento da produção de biodiesel no Brasil, em 2008, deve-se, principalmente, ao 

aumento da capacidade da região Centro-Oeste do país, que teve autorização para o funcionamento 

de 17 usinas e ao aumento da produção de biodiesel do Sul e Sudeste do país. 

No tocante à diretriz do PNPB de inserção dos agricultores familiares à cadeia produtiva do 

biodiesel, a Lei 11.097 estabelece que o biodiesel nacional, necessário ao atendimento dos 

percentuais mínimos obrigatórios, tem que ser processado, preferencialmente, a partir de matérias-

primas produzidas por agricultores familiares.  

Um importante instrumento para incentivar a compra de matérias-primas da agricultura 

familiar diz respeito ao selo combustível social (Decreto Nº 5.297), segundo o qual o produtor de 

biodiesel pode obter redução de tributos federais incidentes sobre os combustíveis, bem como obter 

melhores condições de financiamento. 

Para obter o selo combustível social, o produtor de biodiesel precisa comprar matéria-prima 

da agricultura familiar em percentual mínimo de 50% do Nordeste, 10% das regiões Norte e Centro-
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Oeste e, 30% do Sudeste e Sul. Além disso, fica sob a responsabilidade do produtor de biodiesel 

prestar assistência técnica aos agricultores familiares.  

Em fevereiro de 2009, o selo combustível social foi reformulado com o intuito de estimular 

uma maior participação do agricultor familiar no PNPB. O percentual mínimo obrigatório para 

compra de matéria-prima do agricultor familiar provenientes das regiões Norte e Centro-Oeste, a 

partir da safra 2010/2011, aumentará para 15%. O percentual mínimo obrigatório de compra de 

matérias-primas do Nordeste, a partir da safra 2010/2011 será de 30%, equiparando-se aos 

percentuais de obrigatoriedade das regiões Sudeste e Sul. 

Além disso, o custo de aquisição de matérias-primas da agricultura familiar ficou definido 

como o somatório do valor de aquisição da matéria-prima, das despesas com análises de solo, das 

doações de insumos de produção (sementes, adubos, corretivo de solo etc.). Entretanto, a soma dos 

valores gastos com análise do solo, doação de insumos e assistência técnica, foi limitada ao valor na 

aquisição da matéria-prima: a) ao máximo de 50% para a região Centro-Sul; e b) ao máximo de 

100% para as demais regiões (RODRIGUES, 2008). 

Essas alterações refletem as reivindicações das usinas de biodiesel que alegavam altos 

custos com aquisições de matérias-primas da agricultura familiar, de modo que os benefícios 

proporcionados pelo selo não compensavam os custos (uma vez que não eram levadas em 

consideração as despesas das usinas com assistência técnica, distribuição de sementes, etc.). 

Segundo informações do MDA, foram inseridos na cadeia produtiva do biodiesel 85.000 

agricultores familiares (número bem abaixo da meta inicial de vincular 200.000 agricultores 

familiares ao PNPB). 

Das 47 usinas de biodiesel do país, 27 possuem o selo combustível social. As sete usinas do 

Nordeste (construídas e funcionando nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, e Piauí) possuem o 

selo e a sua produção em 2008, foi de 125.910 m3, dos quais, 65.982 m3 correspondem à produção 

das empresas localizadas na Bahia; 36.172 m3 às usinas localizadas no Maranhão; 19.208 m3 no 

Ceará e; 4.548 m3 no Piauí. 

As usinas de biodiesel do país que possuem o selo combustível social totalizaram produção 

de 1.082.727 m3, em 2008. O Centro-Oeste, com 10 usinas com o selo combustível social, elevou a 

produção de biodiesel de 10.108 m3, em 2006, para 521.436 m3, em 2008. 

Apesar das expectativas de que o biodiesel seria um vetor de inclusão social da agricultura 

familiar do Nordeste, essa possibilidade não tem se mostrado como a tendência principal, haja vista 

a concentração do biodiesel na soja como matéria-prima. Segundo informações da ANP (2009), em 
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2008, em média, 78,02% do biodiesel nacional foi produzido a partir do óleo de soja. Em 2009, a 

produção de biodiesel continua concentrada na soja (de janeiro a julho, 77,86% do biodiesel teve a 

soja como principal matéria-prima). A produção de soja para a produção do biodiesel está 

concentrada no Centro-Oeste e Sul com 84,90% da produção contra apenas 6,76% no Nordeste.  

Por outro lado, das matérias-primas produzidas pela agricultura familiar, apenas o algodão 

tem registrado participação na produção do biodiesel nacional, mas essa participação ainda é ínfima 

(1,73%, em 2008, e 2,63% nos cinco primeiros meses de 2009).  

Vale salientar que a baixa produção nacional das oleaginosas como a mamona (113.142 

toneladas), girassol (104.923 toneladas) e algodão (4.110.882 toneladas), frente à produção de soja 

do país (57.857.172 toneladas) (IBGE, 2007), contribui para que a soja seja a principal matéria-

prima do biodiesel uma vez que é a única oleaginosa no país a apresentar produção em larga escala. 

Apesar da concentração da produção de biodiesel na matéria-prima soja, verifica-se que os 

produtores familiares do Nordeste têm elevado (após a criação do PNPB) a produção de oleaginosas 

como algodão, mamona e girassol, contribuindo para reverter a trajetória descendente dessas 

lavouras verificada na década de 1990.  

A área colhida de algodão no Nordeste, após a criação do PNPB passou de 143.485 ha, em 

2003, para 348.949 ha em 2007 (crescimento de 143,19%), revertendo a trajetória descendente 

dessa lavoura, verificada antes da criação do PNPB. Em relação à mamona, também é notória a 

reversão da trajetória na região, após a criação do PNPB. A área colhida passou de 128.024 há, em 

2003, para 151.821 ha, em 2007 (crescimento de 18,58%).  

O girassol não é uma cultura típica da agricultura familiar do Nordeste. O IBGE registra 

produção apenas em 2005, 2006 e 2007. Em 2005, a área colhida foi de 502 ha, caindo para 60 ha, 

em 2006. Todavia, em 2007, com o estímulo da Petrobrás para sua utilização como matéria-prima 

do biodiesel a área colhida atingiu 3.891 ha. 

No que diz respeito à diretriz do PNPB que tem como objetivo garantir preços competitivos, 

ao optar pelo biodiesel a partir do óleo de soja o programa tem enfrentado dificuldades com a 

vulnerabilidade do preço dessa matéria-prima no mercado internacional. 

Com o intuito de atender à mistura obrigatória de biodiesel ao diesel mineral, desde 2005, a 

ANP realiza leilões de biodiesel onde é determinado o volume de biodiesel necessário ao 

cumprimento da exigência legal de adição de biodiesel ao diesel, por um período de três meses. Em 

seguida, 80% desse volume são comercializados nos leilões para as empresas que são detentoras do 
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selo combustível social. Os 20% restantes são leiloados aos demais produtores que não detêm o selo 

(RODRIGUES, 2008). 

Os produtores de biodiesel têm como base um preço máximo fixado previamente pela ANP 

(arremata determinada quantidade de biodiesel aquele produtor que oferecer o menor preço). Por 

outro lado, o preço da principal matéria-prima do biodiesel (soja) tem seu preço ajustado 

diariamente no mercado internacional e está sujeita à vulnerabilidade do mercado. Cada fornecedor 

se compromete a fazer entregas do biodiesel ao preço fixado pela ANP. Caso o preço da soja tenha 

forte elevação, a empresa tem perdas de receitas (RODRIGUES, 2008). 

Nesse sentido, as usinas de biodiesel vêm enfrentando problemas devido o elevado preço da 

soja no mercado internacional, desde a criação do PNPB. A cotação da soja chegou a atingir o preço 

recorde de US$ 1.345,67/tonelada, no primeiro semestre de 2008. A partir do segundo semestre, 

houve redução no preço das commodities agrícolas, amenizando os custos dessa matéria-prima na 

produção do biodiesel nacional (IPEADATA, 2008).  

De acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), a elevação do preço da soja deve-se 

ao aumento da demanda dos países emergentes, em especial a China (que é o maior importador de 

soja do mundo), à expansão dos mercados financeiros voltados à commodities, às reduções das 

taxas de juros norte-americana e à depreciação da moeda americana. 

Segundo informações do Biodieselbr (2008), a diferença entre o preço fixado nos leilões de 

biodiesel e o preço da sua principal matéria-prima causou prejuízo de R$ 400 milhões ao setor no 

primeiro semestre de 2008 e uma inadimplência em torno de 30%. 

Pelas informações até aqui apresentadas, pode-se inferir que o PNPB tem conseguido 

alcançar a meta proposta inicialmente no tocante à elevação da obrigatoriedade da adição de 

biodiesel ao diesel mineral, mas, por outro lado, não tem obtido o êxito esperado no tocante à 

inclusão social, desenvolvimento regional e garantia de preços competitivos para o biodiesel. 

 

 

3 ASPECTOS DA PRODUÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS AGROENERGÉTICAS 
MAMONA E SOJA NO NORDESTE DO BRASIL, 1990-2007 
 
 
3.1 Aspectos da produção de soja no Nordeste 
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Desde o início dos anos 1990, a soja vem ganhando espaço no Nordeste. A área colhida 

passou de 376.814 ha em 1990, para 1.452.880 ha, em 2007 (crescimento de 285,57%).  Nesse 

período, o estado da Bahia (principal produtor de biodiesel do Nordeste) contribuiu com uma média 

de 76,85% da área colhida de soja do Nordeste. O estado do Maranhão foi responsável por 17,42% 

e o Piauí por 5,72%. A produção de soja na Bahia caracteriza-se por um sistema de produção com 

alta tecnologia e sistemas de irrigação, o que proporciona uma maior rentabilidade e produtividade 

à cultura (CARNEIRO et al. 2005; MENDONÇA, 2006).  

Repórter Brasil (2008) chama atenção para a crescente demanda de grupos estrangeiros por 

terras produtoras de soja no Nordeste brasileiro. Afirma que, no Oeste da Bahia, empresas 

estrangeiras detêm 20% da área plantada de soja. 

Após a criação do PNPB, verificou-se um crescimento da área colhida de soja de 12,95% no 

Maranhão e de 39,30% no Piauí. Cabe mencionar que nesses estados a estruturação da área 

produtora de soja ganhou impulso com a implantação do Corredor de Exportação Norte, criado pelo 

Governo Federal na década de 1990, no qual foram feitos investimentos na melhoria da 

infraestrutura dos portos, bem como melhoria e construções de rodovias, necessários ao 

desenvolvimento do agronegócio da soja (FERREIRA, 2009; FROTA e CAMPELO, 1999).    

A expansão da soja nos estados nordestinos, a partir do final dos anos 1990, acompanha o 

movimento ocorrido em todo o país e tem como causas o aumento da demanda mundial por carnes, 

que por sua vez aumentou a demanda por farelo de soja (usado na produção de rações); aumento da 

demanda chinesa e; elevação do preço internacional da soja, que tem incentivado o produtor a 

aumentar sua área plantada (REPÓRTER BRASIL, 2008). Dickel et al. (2005) destacam que a 

expansão da soja na Bahia, Maranhão e Piauí foi motivada por incentivos do Governo para 

aquisição de terras, juros baixos, bem como pelas limitações fundiárias da fronteira agrícola da 

Região Sul. 

A expansão da soja no Nordeste só foi possível devido ao desenvolvimento de pesquisas que 

adaptaram a soja à região do cerrado nordestino. Até a década de 1980, a produção dessa lavoura 

era baseada em cultivares americanos e só encontrava condições favoráveis para seu bom 

desenvolvimento nos estados do Sul (EMBRAPA SOJA, 2004).  Com o desenvolvimento de novos 

cultivares adaptados às regiões do Cerrado, os estados nordestinos passaram a chamar a atenção dos 

produtores do Sul e Sudeste, fazendo com que a cultura ganhasse mais importância na região. 

A intervenção do Estado proporcionou a estruturação da sojicultura no Nordeste brasileiro, 

mas, por outro lado, aumentou a concentração de terras nas mãos de grandes proprietários de terras, 
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bem como modificou as relações de trabalho e de produção em favor do grande capital e em 

detrimento das pequenas unidades de produção dirigidas pelo produtor familiar, que sofreu 

impactos da mecanização da agricultura, bem como do uso intensivo de agrotóxicos e adubos 

químicos (FERREIRA, 2009; FROTA; CAMPELO, 1999).   

Vale destacar que a agricultura mecanizada que norteia o agronegócio da soja tem sido 

apontada como causa da compactação do solo, da degradação ambiental (em razão do uso intensivo 

de fertilizantes e adubos), de desmatamento, de assoreamento de rios etc. Repórter Brasil (2009) 

destaca que a pulverização por aviões compromete a qualidade da água e os cultivos de pequenos 

produtores que vivem no entorno das plantações de soja. Destaca ainda a extração desordenada de 

água para irrigação e comprometimento de nascentes, em função da destruição da vegetação nativa 

do cerrado.  

A soja também contribuiu indiretamente para o desmatamento e destruição do cerrado, tendo 

em vista que sua expansão desloca a pecuária para outras áreas. O estudo do Grupo de Trabalho 

sobre Florestas do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para Meio Ambiente constatou 

que tem havido redução do rebanho bovino nos principais municípios produtores de soja, e, ao 

mesmo tempo, tem tido aumento do rebanho nas regiões vizinhas.  

A Embrapa Monitoramento por Satélite pesquisou as transformações no uso e cobertura das 

terras do Oeste baiano em 1985 e 2000, associadas à expansão da agropecuária moderna e áreas 

irrigadas e constatou um expressivo crescimento da agropecuária moderna (154,41%) e de áreas 

irrigadas (625,97%), num intervalo de 15 anos. No caso da agricultura tradicional, o aumento foi 

bem menor, de 28,32%, entre 1985 e 2000. A degradação da vegetação natural foi evidenciada pela 

diminuição de 21% nas áreas de Cerrado (881.484 ha dessa região foram convertidos para o uso 

agropecuário e irrigação).  

Diante da expansão da soja no Nordeste (e da utilização dessa matéria-prima na produção de 

um combustível renovável), urge a necessidade de serem adotadas medidas de conservação do 

Cerrado, como a criação de programas de recuperação de áreas degradadas; a ampliação das áreas 

do Cerrado com proteção ambiental; a ampliação do programa de monitoramento por satélite; a 

cobrança aos proprietários de recuperação das áreas degradadas; e investimento nas lavouras 

alimentares dos pequenos agricultores da região. 

 

 

3.2 Aspectos da produção de mamona no Nordeste 
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O Nordeste é responsável por 93,12% da produção nacional de mamona sendo 79,89% da 

produção oriunda da Bahia que, por sua vez, é responsável por 74,40% da produção nacional. Na 

região, houve queda de 43,26% da área colhida de mamona no período 1990-2007, passando de 

267.581 ha para 127.491 ha. Segundo Repórter Brasil (2008) isso se deve à marginalização da 

cultura na década de 1990, decorrente da falta de investimentos, deficiências tecnológicas, falta de 

apoio ao pequeno produtor e compactação do solo.  

No estado da Bahia, observou-se uma retração da área colhida com mamona da ordem de 

52,29% entre 1990 e 1999 decorrente da desorganização do pequeno mercado interno, da falta de 

pesquisas, da ausência de incentivos e linhas de crédito especiais, de assistência técnica e, 

principalmente, pelos baixos preços pagos ao produtor (IBGE, 2005).  

A partir do final da década de 1990, algumas iniciativas no âmbito estadual e nacional 

estimularam a produção de mamona. Em 1999, foi lançado o Programa de Recuperação da Cultura 

da Mamona do Estado da Bahia, com o objetivo de financiar, através do Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB), a ampliação da área plantada, estimular a produção de sementes, garantir assistência 

técnica, preço mínimo e compra da mamona em baga. Em 2002, foi lançado o Programa Brasileiro 

de Desenvolvimento Tecnológico de Biodiesel (PROBIODIESEL) e, em 2004, foi criado o PNPB. 

Tais iniciativas elevaram a expectativa dos produtores de mamona, que aumentaram sua produção 

entre 1999 a 2005. 

 

 

4 IMPACTOS DO PNPB SOBRE O EMPREGO E SOBRE A AGRICULTURA DE BASE 

FAMILIAR NO NORDESTE DO BRASIL, NO PERÍODO 1990-2007 

 

 

4.1 Impactos do PNPB sobre o emprego 

 

 

A seguir, será apresentado o resultado do modelo de geração teórica de emprego para as 

matérias-primas agoenergéticas mamona e soja, no Nordeste e em seus estados produtores. 
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Recorreu-se à estimação teórica para estudar o número de empregos gerados na produção de 

mamona e soja porque não há estatísticas que mostrem a evolução desse emprego no Nordeste.  

 

 
4.1.1 Geração de emprego na produção de soja no Nordeste, no período 1990-2007 

 

 

No Nordeste, no período 1990-2007, foram empregadas, em média, 6.764 pessoas/ano com 

a produção de soja. Em termos absolutos pode parecer um número expressivo, mas torna-se 

relativamente baixo ao se levar em consideração a significativa produção de soja da região 

(3.909.240 toneladas, em 2007) (IBGE, 2007).  

No estado da Bahia foram empregadas, em média, 4.799 pessoas na sojicultura, entre 1990 e 

2007. Após a criação do PNPB foram gerados, em média, 6.969 empregos.  No estado do 

Maranhão, apesar de haver produção significativa de soja (1.125.094 toneladas, em 2007), os dados 

de emprego mostram que a soja é responsável por gerar em média apenas 1.409 empregos por ano. 

Após a criação do PNPB, foram gerados, em média, 3.020 empregos com a produção de soja. O 

estado que menos emprega trabalhadores é o Piauí (em média 554 empregos por ano). A produção 

de soja desse Estado (484.940 toneladas), em 2007, foi responsável pela geração de 1.771 

empregos.  

Um dos impactos da expansão da soja sobre o emprego é, portanto, a baixa geração de 

empregos devido à forte mecanização da lavoura. Além disso, há outros impactos não evidenciados 

pela estimação da geração teórica de emprego. Na verdade, em lavouras mecanizadas como a soja 

são comuns acidentes de trabalho relacionados à operação de máquinas e ao uso intenso de 

agrotóxicos. No Brasil, o número de empregados acidentados durante o cultivo da soja aumentou 

69,58%, entre 2006 e 2007 (passou de 286 casos para 485, respectivamente). Além disso, são 

crescentes os números de trabalhadores das plantações de soja e de comunidades do entorno da 

lavoura que sentem os efeitos negativos do uso de defensivos agrícolas da plantação3 (REPÓRTER 

BRASIL, 2009). 

O processo de expansão da soja não tem se dado de forma pacífica, sendo responsável por 

conflitos agrários nas regiões produtoras do grão. Isso ocorre porque a produção de soja é baseada 

                                                 
3De acordo com uma pesquisa feita pela Repórter Brasil (2006) com 116 trabalhadores envolvidos com a produção de 
soja no Sul do Piauí, constatou-se que 9,48% dos trabalhadores apresentaram quadro de intoxicação por agrotóxico, 
18% apresentaram alterações hepáticas e 3% alterações nos rins. 



Impactos do Programa Nacional de Produção e Uso de  
Biodiesel Sobre o Emprego e a Agricultura Familiar do Nordeste do Brasil                                   31 
 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

 

num modelo de grandes propriedades mecanizadas, o que tem como conseqüência a concentração 

de terra e o êxodo rural. Em outras palavras, a territorialização da soja se faz no contexto da 

subordinação real da agricultura ao capital, capturando novos espaços à lógica da acumulação 

capitalista, acirrando em conseqüência os conflitos de interesse entre capital e trabalho. Há ainda o 

impacto sobre as formas/condições de trabalho. Diversos trabalhadores de fazendas de soja vivem 

em condições de trabalho degradantes e sua mão-de-obra é submetida à superexploração pelos 

donos do capital, chegando a casos extremos de trabalho escravo.  

Segundo a Comissão Pastoral da Terra (2009 apud REPÓRTER BRASIL, 2009), no Brasil, 

em 2004, 133 trabalhadores escravos foram libertados de fazendas de soja do país. Em 2005, foram 

libertados 47 trabalhadores. Em 2006, nenhum trabalhador foi libertado. Em 2007, foram libertados 

nove trabalhadores e, em 2008, esse número chegou a 125 dos quais 41 estavam em fazendas do 

Nordeste (nos estado da Bahia, Maranhão e Piauí). No estado do Piauí, ocorreu o maior número de 

libertações (oito no município de Antonio Almeida e 17 no município de Monte Alegre). No estado 

do Maranhão, foram libertados nove trabalhadores do município de Balsas. No estado da Bahia, no 

município de São Desidério, que é o maior produtor de soja do estado, foram libertados sete 

trabalhadores. A libertação dos trabalhadores escravos das plantações de soja nos estados da Bahia, 

Maranhão e Piauí resultou em indenizações no valor de R$ 43.199,00 em 20084. 

Os fazendeiros que submetem os trabalhadores a essas condições de trabalho o fazem para 

reduzir custos de produção e ganhar competitividade no mercado. Daí a importância da fiscalização 

e punição dos acusados, de modo que esse tipo de prática ilícita e amoral torne-se custosa a quem a 

pratica e sirva de alerta para os outros empregadores que superexploram a força de trabalho. Nesse 

sentido, vale destacar a iniciativa do Ministério do Trabalho em divulgar o nome dos empregadores 

que tiveram registros de trabalho escravo em sua propriedade (conhecida como “lista suja” do 

trabalho escravo). Esses empregadores passam a ter restrições de acesso a crédito em bancos e 

fundos de empréstimos oficiais. 

 

 

4.1.2 Geração de emprego na produção de mamona no Nordeste, no período 1990-2007 

 

 

                                                 
4Os casos de trabalho escravo detectados pela fiscalização do Ministério do Trabalho são indicativos de condições 
degradantes de trabalho, mas não permitem o cálculo de abrangência dessas formas de exploração no total do emprego 
gerado uma vez que a fiscalização do MT não é efetuado no universo das propriedades produtoras de soja. 
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No Nordeste, a mamona emprega, em média, 18.733 pessoas/ano. Em 1990 foram gerados 

39.318 empregos e, em 2007, 22.308 empregos. No estado da Bahia, a mamona foi responsável por 

gerar, em média, 18.733 empregos, entre os anos de 1990 e 2007. Em 1990, foram gerados 30.042 

empregos. Em 2007, esse número passou para 17.823 (queda de 40,67%).   

Observa-se que, logo após a criação do PNPB, o número de empregos gerados com a cultura 

da mamona atingiu 32.287 no Nordeste e 26.810 no estado da Bahia, em 2005. Por falta de 

incentivo do governo, a geração de empregos foi menor nos anos subseqüentes. 

A mamona é uma cultura com baixo nível de mecanização e intensiva em mão-de-obra. Por 

isso, embora possua produção regional (75.660 toneladas) bem menor que a soja e a despeito da 

falta de incentivo do governo, emprega um número muito maior de pessoas. Daí a sua importância 

para a agricultura familiar do Nordeste.  

Na próxima seção será apresentado o impacto do PNPB na agricultura de base  familiar da 

Bahia e da Paraíba, tomando como base os estudos de caso realizados nos municípios de 

Cafarnaum-BA e Pocinhos-PB. 

 

 

4.2 Impactos do PNPB sobre a agricultura familiar do Nordeste: o caso da mamona nos 

municípios de Cafarnaum-BA e Pocinhos-PB 

 

 

4.2.1 Estudo de caso no município de Cafarnaum-BA 

 

 

Segundo informações da Cooperativa da Agricultura Familiar do Território de Irecê 

(COAFTI), o município de Cafarnaum, responsável por concentrar a maior parte da produção de 

mamona (11%) da microrregião de Irecê, possui 2.760 famílias de produtores familiares. Os 

principais produtos agrícolas cultivados no município são mamona, milho e feijão. Tais produtos 

formam o tripé de sustentação da agricultura familiar da região (COAFTI, 2009). 

A produção de mamona do município ocorre predominantemente em pequenas propriedades 

(mais de 80% dos produtores de mamona da região são pequenos proprietários de terra). O tamanho 

dos estabelecimentos agrícolas dos produtores entrevistados varia de 6 a 22 ha. Seis agricultores 

destinam mais de 50% de sua propriedade à produção de mamona e quatro destinam entre 20% e 
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50%. A propriedade agrícola dos entrevistados é própria e não foi registrada nenhuma ocorrência de 

parceria no plantio da mamona. Cinco agricultores plantam mamona há mais de 20 anos, três 

iniciaram o plantio há 10 anos e apenas dois começaram a cultivá-la após o PNPB, há cinco anos. 

Os agricultores entrevistados produzem, em média, 550 kg de mamona por hectare e o 

plantio geralmente ocorre de forma consorciada com o milho e feijão (apenas dois agricultores 

responderam que não fazem plantio consorciado). Na última safra, a renda desses agricultores, 

obtida com a venda de mamona, foi de R$ 960,00/ha, renda superior à obtida com a venda do feijão 

(R$ 330,00/ha) e do milho (R$ 250,00/ha). O motivo pelo qual plantam mamona reside, para eles, 

no fato de se tratar de uma planta resistente à seca, de ser o principal complemento da renda 

familiar e fácil de vender. Na opinião dos agricultores, o governo deveria incentivar a produção de 

alimentos e a criação de animais, porém, mesmo assim, continuariam a plantar a mamona. 

Informaram que a produção de mamona é responsável por mais de 70% do rendimento em relação à 

produção total de suas propriedades. Além disso, relataram que, em períodos de estiagem, essa 

lavoura é, muitas vezes, a única fonte de renda agrícola da família.  

 Constatou-se que alguns produtores têm deixado de cultivar o feijão devido às sucessivas 

perdas de safras em decorrência dos períodos de estiagem e o estão substituindo pela mamona. Dos 

10 agricultores entrevistados, quatro substituíram o plantio de feijão pela mamona por esta razão.  

Em Cafarnaum não há cooperativa/associação dos produtores de mamona. A importância 

das cooperativas/associações é que os produtores podem negociar diretamente com a indústria, sem 

haver necessidade da intermediação do atravessador. Com pouco mais de 17.000 habitantes, o 

município possui mais de 30 pontos/armazéns de atravessadores. Sem apoio do governo e sem a 

presença de associação/cooperativa no município, os agricultores de Cafarnaum vendem a produção 

de mamona aos atravessadores, que por sua vez a revendem à indústria química. Nenhum agricultor 

entrevistado possui contrato (formal ou informal) com os atravessadores. Geralmente, vão à cidade 

com determinada quantidade de mamona e a vendem ao atravessador que oferecer o preço mais 

vantajoso. Segundo Repórter Brasil (2009, p.52), no município de Cafarnaum, “o atravessador é 

quase uma entidade bancária, que recebe qualquer quantia de mamona e faz o pagamento ao 

agricultor na hora da compra, ou até adiantado”. De acordo com informações dos técnicos que 

assistem os produtores da região, toda produção do município tem sido destinada à usina 

ricinoquímica. A maior parte da produção (cerca de 80%) é comprada pela indústria química Bom 

Brasil Óleo de Mamona Ltda, localizada em Salvador, a 450 km de Cafarnaum.  
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No tocante à forma de organização da produção, não há mecanização no cultivo da mamona 

e há uma baixa incidência de uso de agrotóxicos e adubos químicos. Dentre os agricultores 

entrevistados, 70% responderam que utilizam enxada para fazer o plantio e 30% utilizam 

plantadeira manual. A colheita também é feita manualmente, com o auxílio de uma ferramenta 

cortante. Oito agricultores declararam que não utilizam herbicida/inseticida na plantação de 

mamona e seis produtores não fazem uso de adubação na terra (quatro responderam que utilizam 

apenas adubo orgânico). 

Seis agricultores disseram que o plantio e a colheita são feitos pela própria família e quatro 

contratam mão-de-obra. Os agricultores que contratam mão-de-obra têm um custo em torno de R$ 

15,00 por hectare/dia a cada atividade realizada (plantio, colheita e tratos culturais). O custo total 

anual da produção de mamona, informado pelos produtores entrevistados, é de cerca de R$ 

600/ha/ano. 

Segundo informações de Araújo et al.  (2006), o custo total da mamona é composto de R$ 

90,00 para preparo do solo, R$ 24,00 para plantio, R$ 40,00 para cultivador, R$ 120,00 para 

retoques a enxada, R$ 30,00 para pulverizações, R$ 120,00 para colheita, R$ 30,00 para sementes, 

R$ 90,00 para beneficiamento e transporte, além de R$ 35,00 com defensivos, o que implica custo 

total de cerca de R$ 579,00.  

As despesas referentes à produção de mamona são de responsabilidade do agricultor. Os 

entrevistados disseram que não recebem incentivo financeiro do governo e apenas dois fizeram 

empréstimos junto a instituições financeiras como Banco do Nordeste e Banco do Brasil, para o 

plantio da mamona. 

A semente utilizada pelos agricultores entrevistados é obtida em sua própria propriedade. Os 

engenheiros da EBDA destacaram que acarreta perdas à cultura da mamona, pois a cada replantio, 

as sementes perdem produtividade e teor de óleo, além de serem mais suscetíveis a pragas e 

doenças. A EBDA distribui sementes certificadas, mas o número de agricultores assistido é 

pequeno. A Petrobrás distribuiu sementes na safra  de 2008 de baixa qualidade, o que acarretou 

perda de produção e de produtividade da mamona do município. 

Além da falta de sementes certificadas, grande parte dos agricultores não recebe assistência 

técnica. Há apenas um engenheiro agrônomo e um técnico (ambos da EBDA) que prestam 

assistência aos produtores familiares de Cafarnaum (número insuficiente para atender as 2.760 

famílias de produtores agrícolas da região).  
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Antes do PNPB o preço da mamona era cotado, em média, a R$ 36,88 (a saca de 60 kg). 

Após o lançamento do programa, o preço da mamona passou a ser cotado, em média, a R$ 50,20 

(chegou a atingir R$ 73,00 na safra 2007/2008). Nesse sentido, os agricultores e os técnicos 

entrevistados destacaram que a única real melhoria que o programa do biodiesel trouxe aos 

agricultores da região foi a elevação do preço da mamona haja vista que antes do PNPB o mercado 

dessa cultura era dominado pela indústria química. 

A indústria de biodiesel da Brasil Ecodiesel, localizada no município de Iraquara (a 71 km 

de Cafarnaum), em funcionamento desde 2007, com capacidade para produção de 129.600 m3 de 

biodiesel/ano, possui o selo combustível social e deveria comprar matéria-prima da agricultura 

familiar. Entretanto, desde 2007, isso não acontece (ANP, 2009a). O único contrato celebrado entre 

a Brasil Ecodiesel e os agricultores do município foi em 2007, no qual a usina estabeleceu um preço 

de R$ 38,00 à saca de mamona. A indústria química, entretanto, oferecia um preço superior a R$ 

50,00 e o Governo não garantiu a compra da mamona. Além disso, a Brasil Ecodiesel fazia o 

pagamento após 30 dias, enquanto que a indústria química realizava o pagamento à vista 

(informação verbal).5 Diante disso, houve quebra de contrato tanto por parte da usina de biodiesel 

como por parte dos agricultores, o que gerou um descrédito no programa do biodiesel na região.  

A Brasil Ecodiesel vendeu seus estoques de mamona à indústria química e utilizou a soja na 

produção do biodiesel, reforçando a concentração de renda no agronegócio da soja que tem se 

expandido no Oeste da Bahia, contribuindo para ampliar os níveis de exclusão social. Desde 2007, 

não há acordo entre a usina e os agricultores familiares do estado.  

Além da usina de Iraquara, foi inaugurada em julho de 2008 uma indústria de biodiesel da 

Petrobrás no município de Candeias, região metropolitana de Salvador (a 403 km de Cafarnaum), 

bem como uma usina de Esmagamento de Mamona no município de Lapão (a 67 km de Cafarnaum) 

– inaugurada em abril de 2009. A usina de biodiesel de Candeias tem capacidade para produzir 

56.520 m3 de biodiesel por ano e recebeu investimento de R$ 58 milhões da Petrobrás 

Biocombustíveis (PETROBRAS, 2009). 

Nos contratos da Petrobrás na Bahia, a estatal se compromete a buscar a produção de 

mamona na propriedade do agricultor, prestar assistência técnica, com ênfase na orientação do 

manejo do solo (principalmente descompactação da terra), bem como garantir entrega de sementes 

de mamona, milho e feijão (REPORTER BRASIL, 2009). De acordo com os engenheiros 

agrônomos da EBDA, a usina de Candeias não celebrou contrato com os produtores de Cafarnaum. 
                                                 
5Informações fornecidas por Alex Leal, Engenheiro Agrônomo da EBDA, durante a pesquisa de campo realizada no 
município de Cafarnaum-BA. 
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A Petrobrás apenas tem distribuído sementes a alguns produtores de mamona do município e tem 

promovido palestras sobre o programa de biodiesel. 

No município de Lapão, a usina de esmagamento de mamona tem capacidade inicial para 

processar 30 toneladas de mamona por dia e infraestrutura para 60 toneladas/dia. A usina recebeu 

investimento de R$ 1.450.000 do Ministério de Desenvolvimento Agrário e R$ 300.000 da 

prefeitura de Lapão. A gestão da usina será feita pela Cooperativa da Agricultura Familiar do 

Território de Irecê (COAFTI). A proposta da COAFTI é engajar 2.500 agricultores familiares do 

território de Irecê, com o intuito de produzir 7.500 toneladas/ano de mamona em 10.000 hectares. 

Além disso, a usina pretende contratar técnicos que, através da cooperativa, assistirão os 

agricultores cooperados com sementes certificadas e assistência técnica. A usina foi inaugurada em 

maio de 2009, mas ainda não está em funcionamento. Há 1.500 produtores cadastrados para atender 

a demanda da usina, que se responsabilizará pela coleta da mamona na residência do agricultor 

(COAFTI, 2009).  

Pode-se concluir que a produção de mamona dos pequenos produtores pesquisados no 

município de Cafarnaum-BA não tem como destino a indústria de biodiesel. Falta apoio do 

governo, seja em termos de financiamento seja, em termos de garantia de assistência técnica e 

distribuição de sementes.  

 

 

4.2.2 Estudo de caso no município de Pocinhos-PB  

 

 

A produção de mamona do município de Pocinhos ocorre predominantemente em pequenas 

propriedades. Não ocorre parceria no plantio e o estabelecimento agrícola é do próprio agricultor. 

Os oito agricultores entrevistados possuem propriedade entre 3 e 22 ha. Os agricultores informaram 

que destinam, em média, menos de 10% de sua propriedade ao cultivo da mamona. Os principais 

produtos cultivados na região são milho, feijão e sisal. Quatro agricultores responderam que fazem 

o plantio de mamona consorciado com milho e feijão, dois plantam a mamona juntamente com o 

sisal, e dois plantam apenas a mamona. A lavoura de mamona do município ocupa áreas destinadas 

ao cultivo de alimentos e criação de animais (apenas dois agricultores responderam que destinaram 

novas áreas ao cultivo da mamona). 



Impactos do Programa Nacional de Produção e Uso de  
Biodiesel Sobre o Emprego e a Agricultura Familiar do Nordeste do Brasil                                   37 
 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

 

No município há uma cooperativa dos produtores de mamona, Cooperativa Agroindustrial 

do Compartimento da Borborema Ltda (COOPAIB), fundada por 27 pequenos produtores, em 

dezembro de 2007. Atualmente, possui 39 pequenos produtores cooperados. A cooperativa apóia os 

produtores do município de Pocinhos desde o processo produtivo até a comercialização do produto, 

distribui sementes aos produtores e negocia a venda da produção de mamona diretamente com o 

setor demandante da matéria-prima, o que dificulta a ação dos atravessadores. Esse apoio estende-se 

também aos agricultores do Sertão. Os acordos entre os produtores entrevistados e a cooperativa são 

informais e se dão no sentido de que os agricultores se comprometem a devolver a mesma quantia 

de sementes cedidas e a vender sua produção à cooperativa. É o próprio agricultor quem arca com 

as despesas do plantio, tratos culturais e colheita da mamona. Eles não recebem apoio do governo, 

nem assistência técnica.6 

De acordo com o presidente da COOPAIB, como a mamona do município de Pocinhos não 

é zoneada, os produtores têm dificuldade de acesso a crédito, financiamentos e assistência técnica, 

haja vista que esses recursos/serviços são distribuídos com base nas indicações das áreas zoneadas. 

O IBGE (2007a) registra produção de mamona no município a partir de 2003. Esses dados 

corroboram a informação dos agricultores entrevistados, que afirmam ter começado a cultivá-la 

após o anúncio do lançamento do PNPB.  

Verifica-se que, entre os anos de 2003 e 2007, foram colhidos em média 102 ha de mamona 

no município de Pocinhos. Em 2003, foram colhidos 72 ha. Em 2004, a área colhida aumentou 

108,33%, atingindo 150 ha. O aumento deve-se à propaganda feita pelo governo que elegeu a 

mamona como o carro-chefe do PNPB e ao preço atrativo da mamona que estava cotado a R$ 58,00 

a saca de 60 kg no mercado de Irecê. Em 2005, a área colhida foi de 130 ha. A redução de 20 ha 

colhidos em relação ao ano anterior reflete o desestímulo de alguns produtores que, sem incentivo 

do governo e garantia de preço mínimo, abandonaram a produção (na safra 2005/2006, o preço da 

saca de mamona estava cotado em torno de R$ 30,00). Em 2006 a produção de mamona caiu para 

10 ha. Na safra 2006/2007, o preço da saca de mamona subiu para R$ 73,00, o que estimulou os 

agricultores a aumentar a produção. Como resultado, a área colhida desse produto, em 2007, 

aumentou para 150 ha, permanecendo inalterada em 2008. 

Na última safra (2008), a renda dos agricultores entrevistados, obtida com a venda da 

mamona, foi de R$ 850,00/ha. Renda superior à obtida com a venda do feijão (R$ 600,00/ha) e 

                                                 
6A EMBRAPA tem prestado assistência no sentido desenvolver pesquisas voltadas aos cultivares da mamona.  
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milho (R$ 250,00/ha). Os agricultores entrevistados disseram que começaram a cultivar mamona 

para complementar a renda, motivados pela propaganda do governo e pelo incentivo da COOPAIB. 

Informaram ainda que não se endividaram  e apenas um produtor fez empréstimo junto a 

instituições financeiras para o plantio.  

O plantio e a colheita são feitos pela família. Apenas dois agricultores contratam mão-de-

obra e, para isso, arcam com um custo em torno de R$ 20,00/dia. A limpeza do terreno é feita com 

enxada e o plantio é feito com enxada e cultivador (dois agricultores responderam que utilizam 

plantadeira manual). Apenas um produtor utiliza inseticida/herbicida na plantação de mamona e 

dois utilizam adubo orgânico. 

No tocante à relação dos produtores familiares com as usinas de biodiesel e de esmagamento 

de mamona da região, constatou-se que no Estado há apenas uma usina de esmagamento de 

mamona, localizada no município de Pocinhos.  A usina pertence a um grupo americano (Óleo 

Verde) e foi inaugurada em janeiro de 2009. A usina funcionou apenas para teste, pois ainda não 

houve acordo com a COOPAIB. Segundo o presidente da cooperativa, o acordo não ocorreu porque 

o preço oferecido pela empresa (R$ 0,32/kg) não é atrativo ao produtor. Além disso, a cooperativa 

quer que os produtores possam participar da cadeia produtiva da mamona e não sejam meros 

repassadores de matérias-primas (também não houve acordo nesse sentido). Segundo informações 

do presidente da COOPAIB, a usina foi financiada com recursos próprios, com exceção do prédio 

que teve financiamento da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep). Tem capacidade 

instalada para processar 30 toneladas de mamona por dia  

Será instalada uma usina de biodiesel no município de Campina Grande (a 56 km de 

Pocinhos), com capacidade de produzir 40 milhões de litros de biodiesel/ano. Em maio de 2009, foi 

liberado R$ 1.300.000 referentes à compra dos equipamentos e R$ 180.000 para construção do 

galpão e instalação dos equipamentos. Ao todo, o investimento ultrapassa R$ 2 milhões. Os 

recursos são do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Assim como ocorre no município de Cafarnaum-BA, a produção de mamona de Pocinhos 

não tem sido destinada à indústria de biodiesel, mas sim à indústria ricinoquímica (Bom Brasil, em 

Salvador). Os pequenos produtores reclamam da falta de apoio do governo e de assistência técnica. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A significativa expansão da soja no Nordeste foi conseqüência, principalmente, de 

incentivos fiscais, baixo preço das terras na região, clima favorável e topografia dos cerrados 

adequada à mecanização. A partir de 2004, com a criação do PNPB, a soja na região passa a ser 

impulsionada também, pela demanda por biocombustíveis haja vista que a principal matéria-prima 

do biodiesel nacional tem sido o óleo de soja. 

Um dos impactos da expansão da soja é a baixa geração de empregos, pela alta mecanização 

da lavoura. Além disso, têm sido freqüentes as denúncias de trabalho escravo nessa atividade. No 

caso da mamona, embora a sua produção seja bem menor que a da soja e a despeito da falta de 

incentivo do governo, emprega um número muito maior de trabalhadores por ser uma cultura 

tipicamente familiar e de cultivo feito manualmente 

No que diz respeito ao impacto do PNPB na agricultura de base familiar, constatou-se entre 

os produtores entrevistados nos municípios de Cafarnaum-BA e Pocinhos-PB, que a proposta inicial 

de inserção dos agricultores familiares do semi-árido ao programa do biodiesel a partir da produção 

de mamona, não deslanchou. A produção dos agricultores entrevistados não encontra mercado no 

setor de biodiesel e não têm apoio do Governo.  

A produção de mamona dos municípios visitados é nitidamente familiar e realizada em 

pequenas unidades produtivas que cultivam alimentos, principalmente o milho e o feijão. Além 

disso, caracteriza-se por ser intensiva em mão-de-obra e por não fazer uso de adubação química e 

de fertilizantes. 

São diversos os problemas mencionados pelos entrevistados como obstáculos para o 

cumprimento do papel econômico e social do biodiesel a partir da mamona no semi-árido. Dentre os 

gargalos mencionados, destacam-se a ausência do Estado no sentido de estimular a produção, os 

baixos preços oferecidos pela indústria de biodiesel e usinas processadoras de mamona, a falta de 

assistência técnica e a falta de sementes certificadas. Apesar das inúmeras dificuldades, a produção 

de mamona tem garantido rendimento superior ao proporcionado pelas culturas do feijão e do 

milho. Além disso, como a mamona é uma lavoura resistente à seca, constitui uma importante fonte 

de renda principalmente em períodos de estiagem.  

Pode-se concluir, portanto, que o programa do biodiesel, que surgiu como uma possibilidade 

de geração de emprego e renda para a agricultura familiar e de desenvolvimento regional, 

principalmente do semi-árido, não tem conseguido alcançar esses objetivos. Ao priorizar, na prática, 

a soja como matéria-prima principal para a produção do biodiesel, contribui para aumentar a 
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geração de riquezas nas regiões produtoras de soja, bem como para a concentração do capital 

(investimentos) nessas regiões e deixa à margem do programa os inúmeros produtores familiares da 

região semi-árida do Nordeste. 
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Resumo 
As comunidades Kalunga são constituídas por remanescentes de quilombolas associados aos 
descendentes de escravos presentes no nordeste de Goiás nos municípios de Cavalcante, Monte 
Alegre e Teresina de Goiás. Ocupando aproximadamente 253mil hectares, o Sítio Histórico e 
Patrimônio Cultural Kalunga está inserido na região de Cerrado mais preservado do estado. Neste 
contexto vivem os Kalunga. Assim, este artigo propõe analisar como se dá sua relação com o 
quintal de suas casas. Ao entender o quintal como lugar, buscou-se alcançar como este povo dá um 
significado a ele. Por meio de visitas de campo, entrevistas com as mulheres responsáveis pelo 
quintal e do referencial teórico abordado, propõe-se então uma análise do quintal como Lugar e 
Espaço de saberes. 
Palavras-chave: Kalunga, Quintais, Lugar, Espaço de saberes. 
 
Resumen  
Las comunidades Kalunga están formados por remanentes de Quilombo asociados con los 
descendientes de los esclavos en el noreste de Goiás, en los municipios de Cavalcante, Monte 
Alegre y Teresina de Goiás. Ocupando cerca de 253mil hectáreas el Sitio Histórico y Patrimonio 
Cultural Kalunga se inserta en la región del Cerrado de los mejor conservados del estado. En este 
contexto viven los Kalunga. Por lo tanto, este artículo se propone examinar cómo se relaciona con 
el patio trasero de sus casas. Mediante el análisis de el patio trasero como un lugar, hemos tratado 
de entender cómo el Kalunga da un sentido a la misma. Por medio de visitas de campo, entrevistas 
con las mujeres responsables de la patio trasero y el marco teórico, se propone un análisis del patio 
trasero como un lugar y un espacio de conocimiento. 
Palabras clave: Kalunga, Patios trasero, lugar, Espacio de conocimiento. 
 
                                                           
1 O presente estudo constitui um relatório preliminar de pesquisa vinculada ao projeto BIOTEK, iniciada no segundo 
semestre de 2010 com o plano de trabalho As mulheres, a Biodiversidade das Plantas e suas utilidades no Território da 
Cidadania- Chapada dos Veadeiros/GO. 
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Abstract 
The Kalunga's communities are from Quilombo remnants associated with the descendants of slaves 
present in the northeast of Goiás in the municipals Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. 
With about 253.000 acres occupied, the  Historical and Cultural Heritage Site Kalunga is inset in 
the region of Cerrado most preserved  of the State of Goiás. So this article proposes to examine how 
does the Kalunga's relate with the their backyard from their homes.  With the analises of the 
backyard as a place, we need understand how the Kalunga gives meaning to it. Through field visits, 
interviews with women, responsible for the yard and approximations the theoretical framework, it's 
proposed, then an analysis of the backyard as a place and space of knowledge. 
Keywords: Kalunga, Backyards, Place, Space of knowledge. 
 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

As comunidades Kalunga são constituídas por remanescentes de quilombolas associados aos 

descendentes de escravos presentes no nordeste de Goiás nos municípios de Cavalcante, Monte 

Alegre e Teresina de Goiás. Estão inseridos no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, 

criado em 1991 pela Lei Estadual Complementar 11.409. O turismo, pesquisas e fazendeiros 

assediam esse povo, interferindo em suas dinâmicas, questões que serão abordadas adiante. 

Nesta pesquisa teve-se como objetivo geral analisar como se dá a relação do Kalunga com o 

quintal. E, os objetivos específicos foram perceber a importância do quintal e como o Kalunga dá 

um significado a esse lugar; saber o que é produzido e como o conhecimento sobre as plantas foi 

adquirido e como ele é repassado para as novas gerações; conhecer ainda, como é a forma de 

manejo das plantas e quais os elementos que formam o quintal e identificar como o Cerrado está 

inserido nesse contexto.  

Após um ano de pesquisa avalia-se que destes objetivos conseguiu-se atingir grande parte 

deles, pode-se saber o que é produzido, conhecer as formas de manejo das plantas e os elementos 

que formam o quintal, e parcialmente compreendeu-se a importância e o significado do quintal para 

o Kalunga, haja vista que são temas que permitem inúmeros desdobramentos.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para um bom desenvolvimento da investigação foram realizadas, ao longo do período da 

bolsa, trabalhos de campo às comunidades Kalunga dos municípios de Cavalcante e Teresina de 

Goiás. As comunidades visitadas foram o Vão de Moleque em Cavalcante no mês de setembro de 
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2010 e as comunidades de Ema, Ribeirão e Diadema em Teresina de Goiás foram visitadas nos 

meses de abril e maio de 2011. As visitas tiveram em media três dias de permanência juntos ás 

comunidades. Avalia-se que para o objeto desta pesquisa esse tempo foi satisfatório, possibilitando 

conhecer quintais suficientes para alcançar os objetivos propostos. 

No decorrer da pesquisa foram realizadas entrevistas para sondagens a respeito da forma de 

trabalho, as pessoas responsáveis pela manutenção do quintal, materiais e técnicas utilizadas. 

Durante o primeiro semestre as entrevistas foram não direcionadas. Já no segundo semestre foram 

formuladas questões para ampliar a quantidade de dados. A partir das entrevistas e questionários foi 

possível realizar uma investigação qualitativa para alcançar os objetivos propostos. Foram 

entrevistados moradores das comunidades sobre as relações deles com os quintais. As anotações 

proporcionaram informações descritivas, as falas para posteriores inclusões nos relatórios de 

campo. Fotografias e elaboração de croquis serviram como representação para evidenciar a 

dinâmica de cada quintal visitado.  

Ao longo desse processo pôde-se perceber que o quintal está presente na cotidianidade do 

povo, que planta remédios, alimentos e enfeites ao redor de suas casas, para ter sempre por perto as 

coisas de suas necessidades diárias. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

 

O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga localiza-se nos municípios de Cavalcante, 

Teresina de Goiás, Monte Alegre, todos no nordeste de Goiás. O Sítio dista cerca de 400 km de 

Brasília e 600 km de Goiânia, grandes metrópoles do Centro-oeste. Ocupa aproximadamente 

253mil hectares, e segundo Almeida (2010a), dos 71% estão no município de Cavalcante, e em 

Teresina de Goiás e Monte Alegre, 15% e 13% respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1. Localização do Sítio Kalunga, no nordeste Goiano.  

 
 

O estado de Goiás está em quase sua totalidade inserido no Cerrado, que é 

indiscutivelmente, um dos biomas com maior biodiversidade do planeta. Borges (2009), ao analisar 

o Cerrado, afirma que ele apresenta um altíssimo nível de endemismo para plantas, sendo que 4.400 

espécies, das 10.000 conhecidas, são endêmicas, representando 1,5% da flora de todo planeta. 

Ainda a mesma autora expõe que das 1.268 espécies dos animais, 117 são endêmicas. Entretanto, 

Machado et al (2004) afirmam que a situação do Cerrado é crítica, e que se a atual forma de 

ocupação se mantiver, ele poderá ser totalmente destruído até 2030. Com a presença de grandes 

fazendas e monoculturas exóticas como: soja, milho, cana-de-açúcar, o Cerrado torna-se grande 

produtor para exportação, mandando seus produtos para vários países por todo o mundo. Esta 

prática é extremamente perigosa para o bioma. Em um estudo sobre a dinâmica do Sítio como 

território patrimonializado Almeida (2003 p.74) afirma que, 

Para o ideário desenvolvimentista que caracterizou as principais políticas governamentais 
desde a década de cinquenta do século XX, as vastas terras do Cerrado significavam, e 
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ainda significam, um espaço com viabilidade econômica, obscurecendo desta forma seu 
potencial como biodiversidade.  

A região em que o Cerrado permanece mais preservado está no norte e nordeste de Goiás, 

área que se encontra o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Percentual de vegetação remanescente (2002) nos 246 municípios do estado de Goiás. Fonte: 
Adaptado de Silva e Ferreira Junior (2010). 

 

A criação da reserva Kalunga já era prevista na Constituição Estadual de 1988, mas só em 

1991 que se criou por meio da Lei Estadual Complementar 11.409 o Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga (ALMEIDA, 2010b). Ainda segundo essa autora, a lei prevê a propriedade 

exclusiva, a posse e a integridade territorial, a demarcação, a desapropriação e a titulação a favor da 

comunidade. A Fundação Cultural Palmares (FCP) concedeu o título de reconhecimento nº004 por 

meio da Portaria Interna nº. 40 em 2000, mas somente em 2003 com o Decreto 4.887 que as 

discussões sobre regularização fundiária foram retomadas (ROSA, 2009). 

Segundo estudo encomendado pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR), em 2004 havia no Sítio Kalunga um número de 884 domicílios 

distribuídos em 62 comunidades, onde moravam aproximadamente 3700 pessoas. Os domicílios, 

em sua maioria são unifamiliar, ou seja, em 92,4% das casas moram apenas uma família. As casas 

Sítio Histórico e Patrimônio 
Cultural Kalunga 
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originalmente eram construídas de adobe e cobertas por palha, porém, por meio de uma política de 

moradia2 algumas famílias tiveram suas casas reconstruídas com alvenaria e telhas convencionais. 

As casas não possuíam banheiros e a cozinha geralmente construída separada do restante da casa, 

fato que ocorria por medo de incêndios, já que o fogão é alimentado por lenha e o telhado feito de 

palha seca. 

Ao discutir a questão das territorialidades do Kalunga, Almeida (2010a p. 42), afirma que 

questões como o “assédio de fazendeiros por suas terras, o turismo gradativamente presente, a 

iminência de construção de uma pequena central hidrelétrica (PCH) em suas proximidades” 

interferem na dinâmica, sendo assim, “a existência e resistência do território dos Kalunga implica 

em hipotetizar explicações que considerem sua relação com a terra e as identidades territoriais, e, 

em buscar interpretar as territorialidades em curso”. Na região não há divisas definidas entre os 

povoados. Segundo Marinho (2008. p. 114), “é uma construção subjetiva comum à todos na 

comunidade”.  

A autora afirma ainda que, os Kalunga sabem identificar quem não é pertencente à 

comunidade (grileiros, posseiros, fazendeiros, garimpeiros, comerciantes etc.), não tendo como 

critério a cor, mas a 

[...] noção de que o indivíduo é parte do todo, coopera para uma finalidade comum com os 
demais membros (caráter corporativo, sentimento de comunidade e projeto comum); a 
territorialidade, o lócus da comunidade, a permanência, condição essencial para 
estabelecimento das relações sociais (MARINHO, 2008 p. 121). 

Os Kalunga esforçam para sustentar-se, tendo que manter o território e lutar para garantir o 

direito a terra (MARINHO, 2008). 

 

3.2 O lugar e espaço de saberes 

 

A observação no trabalho de campo possibilita contato direto com a espacialidade a ser 

estudada e, com isso, aguçar as percepções sobre o espaço (SOUZA, 2009). Ainda segundo esse 

autor, “o campo refere-se a uma espacialidade concreta da sociedade. Se se toma o espaço como 

produto social, nele é possível se observar seus objetos, seus arranjos e, em muitas situações, sua 

dinâmica” (p.170). 

                                                           
2 Projeto “Casa unifamiliar” elaborado pelo Programa interministerial do Governo Federal, cuja execução ficou a cargo 
da Fundação Universitária de Brasília (FUBRA/UNB). 
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Os quintais nas casas foram objeto de visitas e de estudos com a intenção de entender a 

relação que os moradores, principalmente as mulheres, têm com este lugar. Notou-se que no quintal 

o Kalunga pratica grande parte de sua cotidianidade. A cotidianidade, segundo Tuan (1983) decorre 

da experiência com o lugar, criando relações e intimidade. Apesar de não tirar dali todo o seu 

sustento, ou poder comercializar seus produtos, o Kalunga tem uma relação intima com ele. Nessa 

perspectiva elegeu-se o lugar como categoria de análise do quintal, entendendo-o como espaço dos 

saberes Kalunga. A partir das considerações de Tuan (1983) referente à relação do lugar com o 

espaço e o cotidiano, e de Carlos (2007) sobre o lugar inserido no global, identifica-se que é no 

quintal que as mulheres Kalunga reproduzem os saberes adquiridos por gerações. É ali que estão os 

objetos comuns do seu dia-a-dia, transformando aquele espaço de saberes em lugar, concordando 

com Carlos (2007. p.14), que “no lugar se vive, se realiza o cotidiano”. 

O quintal para o Kalunga é o espaço dos saberes. É nele que a mulher, sobretudo, reproduz 

seus conhecimentos com as plantas, seja plantas medicinais ou alimentos. Conhecimentos 

adquiridos historicamente, passados por gerações, de mãe para filha, de avó para neta. 

Ainda Carlos (2007, p.14) analisa que um dos planos do lugar é o do espaço. Citando 

Divignaud (1977) ela afirma que  

 
o espaço nos remete aos conjuntos vivos, nascidos da prática e compostos pelo dinamismo 
de cada nova geração, seja em sua dimensão da imensidade nômade ou daquela da cidade 
ou ainda das toponímias, o espaço se compõe de experiências alem de permitir a vida, lugar 
onde gerações sucessivas deixaram marcas, projetaram suas utopias, seu imaginário. 

 

Os quintais Kalunga são lugares onde as experiências, as práticas dos saberes e a vida 

acontecem. As mulheres podem deixar suas marcas ao perpetuarem os saberes sobre as plantas, 

passando-os para novas gerações.  

Ao entender o quintal como lugar, devemos levar em conta a afirmação de Tuan (1983), que 

o valor do lugar depende da intimidade da relação humana, e que “na ausência da pessoa certa, as 

coisas e os lugares rapidamente perdem significado” (p.155). Ou seja, as plantas têm sentido para a 

mulher Kalunga que sabe suas utilidades, sabe prepará-las e conhece seus efeitos. Para essa pessoa 

o quintal tem um significado, pois os objetos, no caso as plantas, são comuns de sua vivência. 

O quintal, aqui entendido como lugar, não está de forma alguma desvinculado do global. 

Ainda com base em Carlos (2007), o mundial se concretiza no lugar, é ali que ele ganha expressão. 

Assim, pode-se afirmar que o quintal é diretamente influenciado pelas relações que ocorrem em 

uma escala geográfica maior, uma vez que as plantas dependem das águas dos rios e fatores 

climáticos de escala regional, nacional e impactados globalmente. No entanto, não somente o meio 
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físico que modifica a dinâmica dos quintais. Outra hipótese é que a facilidade em adquirir alimentos 

e medicamentos industrializados, de grupos multinacionais também instiga mudanças no quintal. 

Ainda, outra hipótese, é que políticas assistencialistas poderiam desestimular a produção de 

alimentos em quintais, pois a transferência de renda governamental possibilita que o Kalunga 

compre em mercados da região alimentos consumidos em seu dia-a-dia. É o caso de um morador da 

comunidade Ema no município de Cavalcante, que abandonou uma pequena plantação de milho em 

seu quintal, pois recebia uma cesta básica mensalmente. Por isso, a análise dos quintais leva em 

conta as observações de Carlos (2007) sobre o lugar no mundo e atenta para as escalas, para não 

correr o risco de isolar o quintal como uma singularidade, e, não considerá-lo sem o global. Afinal, 

os quintais Kalunga constituem o mesmo modelo de quintal de milhares de pequenos agricultores, 

de agricultores familiares  que vivem de agricultura de subsistência no  Brasil.     

Os quintais Kalunga geralmente se encontram atrás das casas, onde as plantas podem ser 

observadas de forma quase sempre semelhantes. As plantas como milho, cana e mandioca são 

dispostas ao fundo e as plantas menores mais próximas da casa. Quando há hortas, estão no centro 

ou de um dos lados. Quanto a irrigação, é feita com água do rio, trazidas em latas ou bombeadas. 

Em levantamento etnobotânico em comunidades remanescentes de quilombos no estado de 

São Paulo, Simão (2001) faz uma descrição detalhada dos quintais de 3 comunidade. A partir desse 

estudo, podemos identificar certas semelhanças com quintais Kalunga. Segundo a autora, os 

quilombolas entrevistados entendem o quintal como a área ao redor da casa, o que pode ser 

constatado nas comunidades Kalunga por meio de conversas com as donas das casas. Outra 

comparação importante é sobre o papel da mulher e sua relação com o quintal. As mulheres são as 

atrizes principais na manutenção e manejo das plantas sendo responsáveis pela manutenção do 

quintal em muitas culturas (Simão, 2001; Amaral e Guarin Neto, 2008). Assim como nas 

comunidades estudadas por Simão (2001), a maior parte das plantas presentes nos quintais Kalunga 

são de usos medicinais, esse assunto será discutido mais adiante. 

 

3.2.1 Os Kalunga do Vão do Moleque – Cavalcante 

A primeira visita à comunidade do Vão do Moleque ocorreu durante o período da festa de 

Nossa Senhora do Livramento e o Império de São Gonçalo. O objetivo foi observar os costumes dos 

Kalunga durante o período de festa, sobretudo, no que se refere aos comportamentos quanto a 

dormir, comer, rezar e festar. Entender ainda, como se dá a relação de compra e venda, de encontro 

e reencontros familiares. A visita à comunidade proporcionou um entendimento inicial sobre o 
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modo de vida Kalunga. Uma compreensão sobre as relações, a moradia, o trabalho, enfim, sobre sua 

territorialidade. Para Claval (1995), é pela cultura que as populações interagem com a natureza. 

Almeida (2008, p.317) afirma ainda que deste modo, constroem um modo de vida próprio, se 

“enraizando” no território, que é então, permeado pela cultura. Para esta autora, “muitos laços de 

identidade se manifestam na convivência com o lugar, com o território”, sendo a territorialidade 

uma questão de sentimento de pertencimento com o território. Haesbaert (1999, p.172) afirma que 

“não há território sem algum tipo de identificação e valoração simbólica (positiva ou negativa) do 

espaço pelos seus habitantes. Assim, Almeida (2003, p.109) completa dizendo que “território ele o é 

para aquele que tem uma identidade territorial com ele...” Deste modo, entende-se que 

territorialidade tem como aspecto fundamental a referência ao território (HAESBERT, 1999).  

O povoado da Capela, onde ocorre as festividades, possui 19 domicílios, aproximadamente 

80 pessoas (SEPPIR, 2004). A distância entre os domicílios pode ultrapassa dois quilômetros. Um 

Kalunga conhecido como “Preto” e sua esposa Elsa cederam a casa para passarmos as noites na 

comunidade. Acolhedores, atenciosos e preocupados com o bem-estar dos visitantes, empenharam-

se em mostrar as repartições da casa, o reservatório de água, o lugar para banho etc. Em sua casa há 

um quintal que Elsa começou logo que se casou, plantando primeiro milho e mandioca. Segundo 

ela, trabalha mais nas plantas do quintal quando está na época das chuvas. 

O Sr. Francisco, 60 anos de idade, tem um quintal (Figura 3) de oito anos em sua casa, que 

estruturou quando se mudou. Ali, Seu Francisco plantou frutas como abacaxi, banana três-quinas 

(antes havia bananas maçã), maracujá, maga, laranja, mamão, abacate, jaca. Também há capim de 

cheiro, pimentas, algodão para remédios. Um pilão é usado para socar arroz no quintal. Tudo é 

irrigado com água do rio próximo, um rio popularmente conhecido como Rio Esporco (ou Rio dos 

porcos). Entretanto, Seu Francisco em 2008 diz que por não chover em setembro e ser muito 

“calorido, o rio cortou”, ou seja, segundo ele o calor ocasionado pela falta de chuva fez com que o 

rio secasse. Assim, podemos ver a relação desse povo com a natureza, a dependência de fatores 

climáticos é o exemplo. 
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Figura 3. As plantas e a presença de animais no quintal da casa do Senhor Francisco. Autoria: Bruno Magnum Pereira, 
2010. 

 

Em outro quintal visitado, na casa do Sr. Joaquim “Mochila”, havia uma horta de 

aproximadamente 13m x 13m. Na comunidade isso não é um elemento comum nos quitais e quem 

cuida da manutenção da horta são os filhos e a esposa. Foi construída uma caixa d’água próximo 

para irrigar as hortaliças. Sr. “Mochila”, em época de festejo vende os produtos da horta, mas 

normalmente estes não são comercializados. O quintal também tem pimentas, cana, mandioca, 

algumas bananeiras, plantas para chá, como algodão, boldo e outras ervas, que segundo o Sr. 

“Mochila”, todo ano são plantados. 

Como podemos ver no croqui (Figura 4), galinhas e porcos fazem parte dos quintais. Os 

porcos do “Seu Mochila” são fechados em um chiqueiro, assim não circulam entre as plantas. Já as 

galinhas são soltas, e isso foi notado em todos os quintais visitados. As galinhas ciscam entre as 

plantas, menos na horta, pois comem as mudas das hortaliças.  

O quintal é o lugar onde os Kalunga do Vão do Moleque produz a vida cotidiana, podendo 

assim, produzir seu espaço de saberes.   
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Figura 4. Croqui do quintal da casa do Senhor Joaquim “Mochila”. 
Autoria: Bruno Magnum Pereira, 2010. 

 

 

3.2.2 Os Kalunga de Teresina de Goiás 

No município de Teresina de Goiás, segundo Aguiar (2011), são registradas 6 comunidades 

Kalunga, são elas: Ema, Limoeiro, Soledade, Ribeirão, Diadema e Funil. Foram visitadas, durante o 

primeiro semestre de 2011, as comunidades de Diadema, Ribeirão e Ema. Estas três comunidades 

detêm 109 dos 884 domicílios Kalunga de todo o Sítio (SEPPIR, 2004), o que equivale a 

aproximadamente 15% da população total do município de Teresina de Goiás, que em 2010 era de 

3.016 habitantes (IGBE, 2010).   

Dona Sinésia mora na comunidade de Ribeirão e é uma senhora de 70 anos que trabalhava 

como parteira, ela afirma ter participado do parto de “cento e poucos meninos, todos vivos”. Devido 

à idade e um problema de coluna não tem mais forças para trabalhar no roçado e nem para capinar. 

No seu quintal ela plantava milho, feijão, mandioca, batata, entre outras coisas. Mas, agora ela 

reclama que o gado do vizinho invade e come todas as plantas, e não tem mais condições de 

replantar. Porem, pode-se perceber uma grande quantidade de plantas medicinais (Figura 5). 

Segundo essa Senhora aprendeu a prepara chás e remédios com sua avó e sua mãe. O quintal é o 

lugar onde ela tem próximo vários remédios para diversas doenças, ali pode reproduzir os 

conhecimentos adquiridos por seu povo e ensinar para seus netos ainda crianças. 
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Figura 5. Senhora Sinésia mostrando as plantas medicinais do seu quintal 

Fonte: Trabalho de Campo, Bruno Magnum Pereira. maio, 2011. 
 

Dona Sinésia conserva suas plantas medicinais para seu uso, para seus filhos que moram 

próximos e para tratar de pessoas que a procuram. Com tais plantas, mas sobre tudo, com os 

saberes, esta senhora pode se relacionar com os outros vizinhos, indicando e preparando chás e 

remédios. É assim que podemos considerar que o lugar se articula com o global, conforme afirma 

Carlos (2007). Concorda-se ainda quando a mesma autora afirma que a produção do lugar está 

relacionada com a produção da vida. Assim, o que é similar ao afirmado por Almeida (2006, p.115) 

para quem “essa produção está estreitamente vinculada às relações sociais (...) e culturais”, e 

implica em um modo de vida.  

O Cerrado também está presente nos quintais Kalunga e suas plantas são utilizadas para 

vários fins. Frutas como mangaba, caju, pequi, mutamba, cagaita são encontradas nos quintais e 

utilizadas na alimentação e a unha-de-gato é um exemplo de planta medicinal para tratamento de 

inflamações. Pereira e Almeida (2011) discutem essa relação do quintal e do cerrado com a 

territorialidade Kalunga. No quintal de Cristina, uma jovem de 25 anos que mora com seu marido e 

dois filhos, foram identificadas várias plantas do Cerrado em seu quintal. Apesar de achar muito 

importante ter um quintal, ela afirma que tem que comprar muitas coisas fora, pois o quintal não dá 
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para manter. São comprados no supermercado em Teresina de Goiás mantimentos como algumas 

frutas, legumes como chuchu, repolho, tomate.  

A criação de um quintal é feita logo que se muda para a casa. É trabalho tanto do homem 

quanto da mulher plantar no quintal, no entanto, muitas vezes são as mulheres que mantém o 

quintal, pois o marido trabalha no roçado ou na lida do gado. Os filhos também ajudam a cuidar das 

plantas, mas segundo as mães agora os filhos têm que estudar e nem sempre podem ajudar.  

Em uma casa visitada os moradores mantêm um quintal de aproximadamente 10 anos, 

plantado pelo homem e pela mulher da casa (Figura 6). As mudas foram ganhadas da avó ou 

trocadas com vizinhos e a irrigação agora é feita com água bombeada do rio. A mulher desta casa, a 

Senhora Cássia, afirma que aprendeu com a avó a preparar os remédios, por exemplo, o 

hortelanzão, ou o capim santo que servem para dor de barriga. Um fato interessante desta casa é a 

origem de uma planta chamada fedegoso, segundo o marido, a planta nasceu na areia para 

construção retirado do rio, e serve para dores de cabeça. 

 

 
Figura 6. Quintal com banana e mandioca e plantas ornamentais em segundo plano. 

Fonte: Trabalho de Campo, Bruno Magnum Pereira. maio, 2011. 
 

No quintal da Senhora Domingas foi identificada a maior variedade, 40 tipos de plantas 

entre medicinais e alimentícias. Essa senhora de 60 anos é responsável pela manutenção do quintal, 

como em outras muitas senhoras ela reclama de dores na coluna e nas pernas, o que as impedem de 
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trabalhar como antes. A falta de água encanada nesta casa obriga os moradores a buscar no rio o que 

não os possibilita irrigar todas as plantas, molhando apenas as que não resistem à seca. A Senhora 

que mantém o quintal afirma que aprendeu tudo com seus criadores, ou seja, os avós e tios que a 

criaram depois da morte de sua mãe. Suas netas ainda crianças têm interesse por aprender a plantar 

e prepara as plantas, fato que a agrada muito, pois assim pode passar seu conhecimento. 

As plantas medicinais é um elemento forte no quintal (Tabela 01, Gráfico 01), estando 

presente em praticamente todas as casas visitadas. Quando indagados se preferem utilizar remédios 

caseiros, preparados com plantas dos quintais, ou adquiridos na farmácia, todos responderam que 

dão preferência aos do quintal, se não obtiverem os resultados esperados, então procuram um 

médico ou farmacêutico. Algumas doenças como problemas de coluna são tratados com 

medicamentos receitados.   

 

Tabela 01 – Plantas identificadas nos quintais Kalunga. 

Medicinais Alimentícios Utensílios/outros 

Mastrus Algodão Mandioca Banana Cabaça 

Fedegoso Cidreira Manga Abobora Jacaré* 

Vassourinha Velame Cana Batata São Gonçalo*  

Ventre livre Babosa Pimenta Mutamba Pinhão Roxo 

Capim Reis Dipirona Cagaita * Tomate Burere  

Capim de cheiro Vick Abacaxi Mostarda Timbó  

Alfavaca de horta Folha de Cravo Feijão Andu Lima Tinguí  

Alfavaca de gado Mangericão Caju* Laranja Pau-Terra* 

Carrapicho Folha Santa Pequi* Quiabo Alcool Branco* 

Gota do Zeca Pimenta Jabarandi Mangaba* Feijão de Corda Polista 

Hertelã Grosso Arnica Vinagrera Jambo 

Cabaça Vassourinha Cuentro Jamerão 

Capim Santo Xioio Tamarindo Adestragem 

Chapada* Jervão Maracujá 

Geivão* Boldinho Siriguela 

Caiba* Canafiche Goiaba 

Sucupira* Unha-de-gato* Romã 

Sambaiba* Poejo Acerola 

Mamona Astimije Jiló 
* Planta típica do Cerrado 

Fonte: Trabalho de Campo, Bruno Magnum Pereira. maio, 2011. 
 

Como já discutido, o quintal tem como elemento importante, a biodiversidade do 

Cerrado. São encontradas árvores frutíferas como o cajuzinho, a mangaba e com muita 
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frequência o pequi. A sucupira, a unha-de-gato, a chapada são plantas utilizadas como 

remédios caseiros, cultivados e preparados pelas mulheres nos quintais. Árvores de maior 

porte são usadas para confecção de estacas de cerca, é o caso da árvore conhecida como São 

Gonçalo e a Jacaré.     

 

 
Gráfico 01 –  A: Utilidade das plantas em geral encontradas nos quintais. B: Utilidade das plantas do Cerrado 
encontradas nos quintais. Fonte: Trabalho de Campo, Bruno Magnum Pereira. maio, 2011. 

 

Espaço de saberes e lugar para o Kalunga, o quintal é palco para a reprodução de 

conhecimentos, ali estão os coisas comuns do cotidiano, parte da identidade do indivíduo que 

ali vive. Carlos (2007. p.17) afirma que “o lugar é a porção do espaço apropriável para a vida 

– apropriada através do corpo – dos sentidos – dos passos de seus moradores...”   

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os Kalunga, remanescentes de quilombolas têm sua identidade ligada ao Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, ou seja, existe ali uma territorialidade. Suas 

atividades cotidianas estão intimamente relacionadas com aspectos naturais. A água do rio 

para beber, para o banho, para as plantas é exemplo disso. O quintal tornou-se foco da 

pesquisa por despertar um interesse quanto aos espaços e ao modo de vida Kalunga. Um lugar 

que abriga saberes e que é palco para a reprodução da cotidianidade. 

Entendeu-se que o quintal está presente na identidade do povo, que tem no território a 

única maneira de se manter na terra, trabalhando e vivendo suas tradições. 
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A partir de então, o quintal passou a ser visto como parte do cotidiano, parte da vida 

diária do Kalunga, principalmente das mulheres. Plantar na época das chuvas, colher no 

momento certo, carregar água do rio para irrigar as plantas que não resistem à seca, preparar 

remédios e chás com plantas cultivadas no quintal, tudo isso é papel de quem tem esse lugar 

como elemento do dia-a-dia, como parte de sua identidade.   

Ao encarar o quintal por meio da categoria lugar, ampliam-se as perspectivas da 

investigação a respeito dos quintais, proporcionando desdobramentos para o tema. Os saberes 

das mulheres sobre as plantas medicinais, as formas de resistência do quintal perante o 

comercio de produtos industrializados, as tradições e conhecimentos passados para gerações 

são temas que podem ser aprofundados em pesquisas. Contudo, deve ser levando em conta os 

saberes e tradições, respeitando as vontades e os interesses dos Kalunga enquanto cidadãos 

que necessitam da atenção das autoridades para valorização de sua cultura. 
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Resumo 
 
A presença da agricultura urbana se define como ação positiva e socialmente importante por 
permitir a oferta de alimentos às famílias, economia de renda e possibilidades de participação no 
mercado gerando adicionais de renda familiar. Considera-se viável a sua presença, devido a 
introdução de novos processos e funções em suas relações de produção e reprodução do espaço, 
pois nelas residem possibilidades de integração social e cultural. Entende-se que os municípios, em 
geral, durante a fase de formulação e execução de seus planos de desenvolvimento integrado, 
devem considerar a presença da agricultura urbana como fonte inovadora, diminuindo a presença de 
espaços ociosos a espera de valorização e garantindo o superávit alimentar. Através dessas 
iniciativas, se espera contribuir para a democratização do espaço, viabilizando a sustentabilidade 
econômica, social, cultural e ambiental. 

Palavras-chave: Agricultura urbana; Perímetro urbano; Sustentabilidade. 
 

Abstract 
 
The presence of urban agriculture is defined as positive action and socially important to allow food 
supplies to families, income and economic opportunities for generating additional market share of 
family income. It is possible their presence due to introduction of new processes and functions in its 
                                                 
1 Artigo extraído de Projeto de Pesquisa realizado no Laboratório de Estudos e Pesquisa Regional – LEPeR, vinculado 
ao curso de Geografia da Universidade Federal de Santa Maria UFSM, RS, no período de 2008-2011. 
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relations of production and reproduction of space, for in them lie opportunities for social and 
cultural integration. It is understood that municipalities, in general, during the formulation and 
implementation of integrated development plans, should consider the presence of urban agriculture 
as a source innovative, reducing the presence of empty spaces waiting for recovery and ensuring 
surplus food . Through these initiatives, seeks to contribute to the democratization of space, 
enabling the economic, social, cultural and environmental. 
Keywords: Urban Agriculture, urban perimeter; Sustainability. 
 

Resumen 
 
La presencia de la agricultura urbana se define como la acción positiva y socialmente importante 
para permitir que los suministros de alimentos a las familias, los ingresos y las oportunidades 
económicas para la generación de cuota de mercado adicional de los ingresos familiares. Es posible 
su presencia debido a la introducción de nuevos procesos y funciones en sus relaciones de 
producción y reproducción del espacio, porque en ellas se encuentran las oportunidades de 
integración social y cultural. Se entiende que los municipios, en general, durante la formulación y 
ejecución de planes integrados de desarrollo, debe considerar la presencia de la agricultura urbana 
como una fuente innovadora, la reducción de la presencia de espacios vacíos en espera de la 
recuperación y la garantía de los excedentes de alimentos. A través de estas iniciativas, se espera 
que contribuya a la democratización del espacio, viabilizando al sostenibilidad económico, social, 
cultural y ambiental. 
Palabras clave: Agricultura Urbana, perímetro urbano, sostenibilidad. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde as primeiras aglomerações urbanas as atividades agrícolas se apresentam dentro dos 

limites da cidade, com o objetivo de garantia de abastecimento de alimentos a população. Com a 

redução da população rural, decorrente do êxodo rural, Pereira (2000) considera como resultado o 

impacto que conduziu a uma importante mudança nos vetores de expansão física das cidades, 

fazendo com que atividades consideradas como essencialmente agrícolas no passado, viesse a ter 

expressão econômica nos espaços urbanos. 

Adquirindo um caráter multifuncional, a agricultura cruzou as fronteiras entre a dimensão 

econômica, ecológica, política e cultural. Neste contexto, surge à agricultura no meio urbano, e 

quando praticada de modo apropriado poderá, segundo o Comitê de Agricultura (COAG, 1999), 

aumentar a quantidade de alimentos disponíveis garantindo a segurança alimentar em épocas de 

crise ou grave escassez de alimentos.  
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A dinamização espacial é uma resposta do sistema e através da observação alguns casos 

podem ser visualizados, como a disparidade das transformações que ocorre em distintos locais de 

um mesmo espaço geográfico. Esta situação acontece devido aos diferentes fluxos de tecnologia e 

dos meios de informação disponíveis para cada localidade de estudo. 

Nestas condições se discute não apenas as possibilidades de entender a ocorrência real das 

concepções a respeito de suas características modificadas devido à introdução de novos processos e 

funções em suas relações de produção e de reprodução. Na medida em que os interesses sócio-

econômicos são os determinantes das formas de exploração e apropriação do espaço.  

A partir destas considerações e acreditando que agricultura urbana se constitui em um meio 

de alcançar a sustentação endógena de uma comunidade urbana, modelo este aplicado para a 

organização, determinação e investimento em um determinado local. Destaca-se que este modelo de 

abastecimento endógeno foi adotado pelo Governo gaúcho para a formação da sustentabilidade via 

ação de seus COREDES. Trata-se de uma estratégia para contornar o sistema de mercado, de 

dimensão global, e garantir o giro financeiro no contexto das municipalidades locais, cobrindo a 

demanda alimentícia da população. (BARQUERO, 2001) 

A interferência do ser humano no meio altera os parâmetros ambientais e impossibilita, em 

sua plenitude, a vida dos seres vivos nos ecossistemas. Deste modo, quando a realidade se apresenta 

em desarmonia questiona-se a respeito da temática "agricultura urbana sustentável". Esta temática 

por envolver o entendimento sobre abastecimento, fome e segurança alimentar, se torna necessária 

mesmo porque diz respeito às preocupações das políticas públicas de órgãos governamentais em 

diversas espacialidades. Hoje, tais problemas carecem de alternativas que permitam reverter às 

condições precárias de atendimento às necessidades alimentares das populações desprovidas de 

recursos e concentradas em áreas urbanas.  

A preocupação com a organização do espaço no momento se refere às tentativas para 

modificar as formas das relações entre população e seu meio geográfico valendo-se dos estudos 

sobre disposição das atividades agrícolas no meio urbano, como contribuição a geração de 

alimentos. Para tanto surge à necessidade de se conhecer a realidade e entender sua problemática e 

perseguir as alternativas possíveis a sua solução. 

Neste sentido, as atividades agrícolas urbanas quanto às atividades agrícolas rurais podem 

ser compreendidas e passíveis de discussão. Pois se considera apenas a definição de agricultura 

como alerta Wigglesworth (1975), referido por Drew (1986, p.145) ao chamar a atenção para a 

definição de atividades agrícolas, quando diz que: "Tem-se definido a agricultura como ‘a arte de 
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perturbar o equilíbrio da natureza de modo mais seguro para nosso benefício’. Embora a frase possa 

definir as boas práticas agrícolas, a função primordial da agricultura é a manipulação dos 

ecossistemas naturais a fim de elevar ao máximo a produção de gêneros alimentícios (energia)".  

 

 

2 A AGRICULTURA EM ESPACIALIDADES URBANAS 

 

 

A unidade de produção familiar é entendida como uma área de terra que possibilita a 

sobrevivência de uma família e a promoção de seu desenvolvimento social e progresso econômico, 

a partir do uso da terra na geração de renda.  

Segundo o Estatuto da Terra, a propriedade familiar é o imóvel rural explorado pelo 

agricultor e sua família, garantindo-lhes a subsistência e o progresso socioeconômico, ela surgiu a 

partir do desmembramento das propriedades, da ocupação das terras devolutas e dos processos de 

colonização decorrentes da ocupação do espaço Nacional. (NETO, 1997). 

Segundo Tedesco (1999), as desigualdades de propriedades por dimensão das terras, 

principalmente das propriedades familiares, se deve a forma de colonização que ocorreu a partir do 

século XIX, com o advento do processo de colonização européia promovido para a América. 

Porém, este modelo ocasionou sérios problemas decorrentes da formação de minifúndios2 

não oferecendo condições de garantir condições mínimas para a sobrevivência das pessoas e 

ocasionando agravamento na quantidade de famílias sem-terra, além da super exploração das áreas 

agrícolas gerando o empobrecimento do solo e esgotamento extremo das áreas agrícolas. Cabe 

ressaltar que ao desempenhar este papel, a unidade de produção familiar contribui para o 

desenvolvimento da economia regional e para abastecimento interno. E, segundo alguns autores 

algumas atividades já contribuem para o abastecimento externo de alguns mercados específicos.  

Assim, ao observar a agricultura desenvolvida na cidade e em sua zona urbana periférica3 

desenvolvidas por algumas residências, tem como finalidade o seu auto-abastecimento e vendas da 

produção excedente, esta produção pode envolver atividades hortícolas, frutícolas, criação e 

produção de derivados animais e cultivo de jardins.  

O termo abastecimento alimentar proveniente de espaços urbanos tem despertado 

recentemente atenção de estudiosos. Isto, de certo modo explica a ausência de literatura adequada e 
                                                 
2 Propriedades com tamanho inferior a dimensão de um módulo rural regional. 
3 A terminologia criada aqui se apóia no que se refere ao uso de paradigmas em Geografia. Chorley e Haggett, 1975. 
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no mínimo esclarecedora, por exemplo, em Mougeot (2000), procurando uma definição para estas 

áreas deixa dúvidas sobre sua real situação e pouca elucidação oferece como pode ser analisado em 

suas palavras. 

 

As áreas em que se pratica a agricultura peri-urbana, estão em contato mais 
próximo com as áreas rurais e tendem a sofrer, no decorrer do tempo, 
mudanças agrícolas mais profundas que os locais mais centrais e as partes 
construídas da cidade. Os autores têm buscado traçar o limite externo da 
área peri-urbana, identificando, por exemplo, as zonas urbanas, suburbanas 
e peri-urbanas com relação à sua porcentagem de edificações e a infra-
estrutura viária e aos espaços abertos por km2 (LOSADA et al., 1998). 
Outros usam a distância máxima entre o centro urbano e as áreas que podem 
abastecer, com bens perecíveis, a cidade, de modo cotidiano (MOUSTIER, 
1998); ou a área até a qual as pessoas que vivem dentro dos limites 
administrativos da cidade podem deslocar-se para se dedicarem a atividades 
agrícolas. (LOURENÇO-LINDELL, 1995) (MOUGEOT, 2000, p.3). 

 

A abordagem conceitual se insere nesta reflexão devido à existência de áreas agricultáveis 

no perímetro urbano e que ainda não passaram pelo processo de delimitação e formação dos 

quarteirões, ou seja, são espaços urbanos de fisionomia não-urbana. Nestas áreas, ocorre a presença 

de uma agricultura no urbano. As populações residentes na periferia urbana próxima de seu 

perímetro por serem oriundas das áreas rurais guardam muito das características e modo de vida de 

sua procedência.  

A FAO4 considera que o aspecto que difere a agricultura urbana da agricultura rural são as 

condições e a localização de onde se desenvolve a atividade agrícola. A agricultura rural é praticada 

diretamente no solo e a agricultura urbana além de ser praticada diretamente no solo pode ser 

desenvolvida em canteiros suspensos, em vasos, ou em qualquer área que esteja disponível, sob luz 

natural ou artificial e por estar localizada em áreas urbanas, onde possa interagir com o sistema 

urbano. 

Mas, mesmo considerando estas diferenças Drescher e Iaquinta (1999) defendem que o 

ambiente rural e urbano está interligado por redes funcionando como um sistema e não de forma 

oposta e independente. Onde os ambientes urbanos periféricos são responsáveis pela troca de 

informações, atividades e serviços, desempenhando um papel mediador.  

As áreas que realizam atividades consideradas como agricultura urbana periférica, seriam as 

áreas periféricas ao centro urbano, portanto dentro do perímetro urbano das cidades. Neste espaço 
                                                 
4 FAO - COMITÉ DE AGRICULTURA. La agricultura urbana e peri-urbana. Roma: 1999. Disponível em: 
http://www.fao.org. Acesso em: 17 out. 2008. 
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ocorre significativa parte do abastecimento das populações que habitam o urbano, normalmente em 

pequenas e, até, médias cidades. Os produtos desenvolvidos nestas áreas em sua maioria não são 

oriundos de atividades hortifrutigranjeiras e de produtos derivados do criatório, como: leite, ovos, 

queijo, carne, embutidos, etc. típicos do primeiro anel de Von Thünen, a qual caracteriza a primeira 

área rural voltada para o mercado urbano.  

Em verdade no espaço urbano ocorre uma atividade de abastecimento imediato e individual, 

ocupando espaços livres nos terrenos residenciais por moradores urbanos que detém um histórico 

rural e, às vezes, vê nestas atividades uma forma de controlarem a sua segurança alimentar e de suas 

famílias.  

A conceituação de agricultura peri-urbana para a FAO (2008) pode ser considerada como a 

prática agrícola em unidades agrícolas situadas nas proximidades e até em áreas urbanas que 

desenvolvem atividades comerciais ou semi-comerciais, que cultivam hortaliças, frutas e outros 

produtos hortícolas, criando frangos e outros animais, além de produzir leite e ovos. 

Referente à agricultura urbana, Mougeot (2000) defende a idéia de que estas atividades são 

complementares a agricultura rural. Outros autores mencionam a agricultura urbana como um 

modelo multidimensional e multifuncional, considerando a produção, a transformação e a prestação 

de serviços (SANTANDREU e LOVO, 2007). 

Considerando as discussões propostas por Mougeot (2000), destaca-se que: 

 

A agricultura urbana é considerada como um conceito dinâmico que compreende 
uma variedade de sistemas agrícolas, que vão desde a produção para a subsistência 
e o processamento caseiro até a agricultura totalmente comercializada. A 
agricultura urbana normalmente tem a função de nicho, em termos de tempo 
(transitória), de espaço (interstício) e de condições sociais (por exemplo, mulheres 
e grupos de baixa renda) e econômicas específicas (por exemplo, crise financeira 
ou escassez de alimentos). (MOUGEOT, 2000, p.3) 

 

Ainda Mougeot (2000) propõe algumas variáveis que devem ser levadas em conta e que 

caracterizam a ocorrência da agricultura urbana, como: localização urbana ou peri-urbana desta 

atividade; tipos de áreas onde se desenvolvem a agricultura; as diferentes escalas de sistema de 

produção; suas categorias e subcategorias de produtos alimentícios e não-alimentícios e o 

acompanhamento até o destino final do produto: autoconsumo e/ou comercial.  

Estas atividades do determinante econômico estão voltadas as suas variáveis, como os gastos 

e ganhos envolvendo a compra, armazenamento, processamento e a comercialização de produtos, 

além da localização das áreas de agricultura urbana. Quanto aos tipos de áreas consideram-se as 
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condições do terreno, se próprio, alugado ou cedido. A escala é referente à escala de produção, se é 

familiar ou produzido por cooperativas (hortas comunitárias) e outras formas organizacionais. Os 

produtos estão relacionados aos tipos de colheitas e animais produzidos e a destinação dos produtos 

está voltada ao autoconsumo ou comercialização. 

Considerando que a agricultura urbana se estrutura a partir de outras conceituações Mougeot 

(2000) entende que, a agricultura urbana e peri-urbana estão diretamente ligadas à agricultura rural, 

aos sistemas urbanos de abastecimento alimentar, desenvolvimento urbano sustentável, segurança 

alimentar urbana, estratégias de sobrevivência urbana e manejos de solos urbanos. 

Com o avanço tecnológico e o uso do solo urbano com finalidade de reprodução da 

atividade de subsistência típica do rural, na busca incessante de economizar a renda familiar 

disponível, ocasiona o aparecimento de hortas, pomares e criação de pequenos animais em espaços 

urbanos, que serve de alimento a família e, em muitos casos auxilia, pela venda, o aumento da 

renda. 

A presença da hortifruticultura ecológica desenvolvida concomitante a outros cultivos em 

terrenos de domicílios urbanos pode gerar renda e garantir a sobrevivência familiar. Este número de 

produtores utilizando-se de um sistema ecológico ainda não é significativo e esta prática não é 

comum nos domicílios, embora as políticas alimentares, de acordo com o Projeto Governamental 

Fome Zero, promovam e incentivem tais atividades.  

No momento em que as políticas públicas municipais buscarem o entendimento da dinâmica 

da produção de alimentos através do modelo endógeno de alimentação, o incentivo a produção 

agroalimentar nas áreas urbanas dos municípios poderá torná-los auto-sustentáveis na distribuição 

de alimentos, podendo até comercializar seus produtos com os vizinhos, cujo êxito depende da 

superação dos fatores sociais, econômicos e culturais através de atitudes e políticas públicas. 

Considerando as ligações conceituais, a segurança alimentar se encontra mais pertinente aos 

objetivos propostos pela temática em referência, além de ser um dos principais objetivos das 

políticas públicas, orientadas ao investimento e incentivo a agricultura urbana para garantir a 

segurança alimentar da população urbana, principalmente das populações carentes, através da 

criação e proliferação de hortas comunitárias. 

Por outro lado, deve-se considerar que a agricultura urbana desempenha importantíssimo 

papel no resgate da auto-estima dos cidadãos minimizando as desigualdades e a exclusão social, 

contribuindo para a sustentabilidade local e para o cultivo e auto-abastecimento de grãos, produção 
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de pequenos animais e hortifrutícolas como forma de garantir o abastecimento alimentar à família e 

à população urbana, quando comercializado o excedente desta produção. 

Este raciocínio nos leva aos desequilíbrios que o Planeta, historicamente, vem sofrendo 

quanto à distribuição de alimentos devido ao sistema econômico vigente. Assim, órgãos 

competentes estão buscando intervenções na intenção de apoiar projetos e estratégias de produção 

agroalimentar para o autoconsumo familiar e para a comercialização local. Esta situação pode ser 

observada através das palavras de Smit (1996), que considera: 

 
[...] a popularidade crescente da agricultura urbana como um meio de luta contra a 
pobreza e a insegurança alimentar no terceiro mundo corria o risco de tornar-se 
uma medida genérica de assistência social, se não se investisse nas populações 
locais para fazer dela uma ferramenta para o desenvolvimento local sustentável 
(SMIT, 1996, p.3). 

 

O aumento populacional do planeta e por consequência a má distribuição de alimentos, a crise 

alimentar se encontra próxima de muitas comunidades, onde a insegurança alimentar é presente no 

dia-a-dia destas pessoas. Apresentando-se esta situação que alguns aglomerados populacionais 

convivem, a agricultura urbana se traduz em uma alternativa para suprir necessidades imediatas 

destas populações, desde que haja a presença de espaços livres de uso para tal. 

Os sistemas de produção, bem como o abastecimento alimentar em áreas urbanas oriundas da 

produção rural, estão se tornando insuficientes. Para isto é importantíssimo que as cidades 

desenvolvam planos de produção local, urbana e urbana periférica de alimentos, tornando-se mais 

independentes do modelo agrícola-alimentar tipo "supermercado", altamente capitalizado nos quais 

os produtos possuem origem desconhecida e que para manter o padrão de exigência, adotam 

sistemas com alto teor de contaminação devido ao uso intensivo de agrotóxicos e de fertilizantes, 

além do que muitos produtos são importados. Assim, segundo Drescher (2000) a segurança 

alimentar urbana depende de alguns fatores: 

 

1º - Disponibilidade de alimentos (que depende da produção de alimentos nos 
setores rural e urbano, importações, comercialização e distribuição de alimentos, 
infra-estrutura, disponibilidade de energia, combustível, etc.)  
2º - Acesso a alimentos (que depende do poder aquisitivo dos habitantes urbanos, 
produção de subsistência, vínculos campo-cidade, redes domésticas, familiares, de 
vizinhança etc.) 
3º - Qualidade do alimento (que depende dos cuidados higiênicos e de conservação 
da comida vendida nas ruas, da qualidade da produção, do abuso de pesticidas, da 
qualidade da água usada na produção, das condições sanitárias nos mercados, da 
qualidade do ar etc.). (DRESCHER, 2000, p. 1) 
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Estes fatores garantiriam segurança alimentar a população, desde que não houvesse problemas 

de se chegar aos alimentos. Primeiro a população necessita da produção, a qual ela mesma produza 

os seus alimentos ou que alguém produza por ela; segundo, se acesso ao produto devido ao preço 

cobrado por ele; e, terceiro, demanda das condições de armazenamento e qualidade do produto. 

Acredita-se na necessidade da inserção da agricultura urbana como uma ação de uso do solo 

urbano e que seja reconhecida como um dos principais contribuintes para a garantia da segurança 

alimentar da cidade e para a sua sustentabilidade urbana (PROJETO FOME ZERO, 2001). Sendo 

que a principal limitação está em encontrar espaços livres para o acesso a terra com objetivo de 

estabelecer concorrência com a valorização dos terrenos urbanos em muitos setores do urbano e até 

mesmo de cidades.  

Ainda hoje a agricultura urbana é pouco lembrada, como uma variável que poderá fazer parte 

da dinâmica de uso e ocupação do solo, nos processos de planejamento urbano. Também, a 

especulação dos terrenos urbanos torna-se impeditivo econômico para o desenvolvimento de 

projetos e programas que estimulem o surgimento destas atividades como uma saudável promoção 

alimentar das populações. (DRESCHER e IAQUINTA, 1999). 

Drescher (2000, p.3) propõe dois aspectos que devem ser considerados como instrumentos de 

política pública referente à segurança alimentar de populações, principalmente das populações 

urbanas, que são: “melhorar o acesso dos agricultores urbanos a estudos sobre agricultura, à 

assistência técnica e aos serviços de crédito e melhorar os sistemas de comercialização dos produtos 

e de acesso aos insumos”.  

Estes aspectos são indispensáveis não apenas para obter a segurança alimentar, como também 

para se chegar até ela, sendo o seu principal caminho a agricultura. Assim, os aspectos citados são 

meios de tornar a agricultura urbana e peri-urbana uma iniciativa vantajosa para o abastecimento 

sustentável das populações de pequenas e médias cidades.  

O primeiro aspecto é responsável em chamar a atenção das necessidades de assistência técnica 

e de serviços de crédito às famílias interessadas em desenvolver a agricultura urbana para o 

autoconsumo e comercialização do excedente. Pois, na maioria dos casos o acesso por parte dos 

agricultores urbanos aos serviços de extensão agrícola é restrito e por vezes acabam desconhecendo 

novas técnicas de aprimoramento de produção. Portanto, estas iniciativas procuram estimular as 

famílias a novas atividades participando da pesquisa, capacitação técnica, extensão e acesso a linhas 

de créditos – financiamento e microcréditos, sistematizando a comercialização, onde os governos 
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municipais podem intervir para facilitar a comercialização local dos alimentos frescos diretamente 

ao consumidor. 

Destaca-se ainda, que a adesão da produção orgânica, nesta atividade, favorecerá não apenas a 

qualidade de vida da família, mas também da população que adquire aqueles alimentos. Além da 

valoração comercial que auxiliará na renda familiar e na sustentabilidade alimentar. 

No Brasil, a proposta de governo, está vinculada ao incentivo das práticas da agricultura 

urbana e urbana periférica, em terrenos urbanos livres de edificações e moradias. Em resposta a 

ausência de produção que satisfaça as demandas por alimentos, principalmente de populações que 

ocupam as periferias urbanas cuja população se apresenta com de baixa renda (PROJETO FOME 

ZERO, 2001). Esta atividade em outros países da América Latina tem a agricultura urbana também 

como alternativa de fonte de alimento. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES 

 

 

São inconsistentes as definições conceituais sobre agricultura urbana e também muito instável 

o uso de nomenclaturas tentando denominar esta atividade. A adequação desta conceituação a 

princípio se revela turbulenta, pois a preocupação maior é quanto a sua dinâmica de deslocamento 

no espaço urbano em vez de sua conceituação propriamente dita. Uma alternativa para se chegar a 

um denominador comum é sua inclusão nos planos de desenvolvimento como uma atividade 

geradora de renda e principalmente de garantia de alimento saudável as famílias que realizam estas 

atividades. 

Neste sentido o cidadão pode determinar ações que o poder público deve priorizar, buscando o 

bem-estar coletivo e a justiça social e promovendo a sustentabilidade urbana. Além disso, visa o 

ordenamento territorial através da sustentabilidade, considerando os diversos subsistemas que 

integram o meio, sendo que os impostos são estimulados no objetivo de indicarem uma utilização 

socialmente justa e devem estar adequados aos imóveis. 

É através destas e outras tantas afirmações que é importante incluir a agricultura urbana como 

uma atividade realizada dentro do perímetro urbano e permitindo a certeza da geração de renda e, 

para outros, o alimento saudável. Deste modo, outra proposta seria a inclusão da agricultura urbana 
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no planejamento integrado municipal, promovendo um compromisso dos governantes com os 

investimentos que venham a contribuir com a dinâmica de crescimento sustentável local. 

O benefício imediato seria a diminuição dos terrenos não ocupados, impedindo o aumento das 

ocupações irregulares. Outro melhoramento seria referente à qualidade alimentar da população, 

geração de renda e de produção orgânica. Neste sentido, algumas alternativas importantes referentes 

a: investimento, através de linha de crédito, incentiva a cursos técnicos para melhor organização dos 

interessados e abertura de mercado para os agricultores urbanos favoreceriam a melhoria 

socioeconômica e cultural.  

Os espaços escolhidos devem ser áreas onde não há uso, ou seja, são vazios no espaço urbano, 

sendo assim potenciais áreas para a produção alimentar em hortas comunitárias. Outro fator que 

contribuiu para a determinação destas áreas como potenciais para produção de hortas urbanas 

comunitárias refere-se a presença de lugares estratégicos beneficiando o escoamento da produção, 

no caso de comercialização dos produtos e dos deslocamentos dos envolvidos no projeto 

(moradores da cidade envolvidos no projeto). 

Espera-se que a partir do reconhecimento da importância da agricultura urbana, torna-se mais 

visível, as diversas maneiras como podem ser trabalhadas as dinâmicas, os processos e os estágios 

de desenvolvimento socioeconômico em um município e suas relações econômicas externas. 

Espera-se que a influência destas atividades seja mais ativa e participativa entre os moradores, no 

sentido de formar um grupo coeso capaz de conquistar mercado e auxiliar no desenvolvimento 

individual e, por conseqüência, trazer novos investimentos melhorando a situação socioeconômica 

local.  

Por último, os municípios, de um modo geral, durante a realização do seu planejamento 

integrado devem considerar a agricultura urbana como uma ferramenta de otimização das relações 

de produção e capaz de maximizar a utilização das áreas devido ao seu caráter inovador não apenas 

de uso dos espaços ociosos a espera de valorização, mas como uma atividade positiva e socialmente 

importante à alimentação das famílias, bem como de renda às comunidades urbanas, portanto 

comporta-se como veículo de integração social e cultural.  

Deve-se pensar que é através destes caminhos que transita o mérito da democracia e da 

democratização do espaço ao cumprir sua função social de cidade para todos, sendo um dos pontos 

de encontro de pesquisadores que irão discutir esta temática, principalmente, “onde? Como?”. 
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RESUMO 
Este artigo surge com objetivo de discutir as relações que as mulheres ribeirinhas da região do Bico 
do Papagaio - TO têm com as paisagens que as cercam. Iniciamos com uma caracterização da área 
de análise, em seguida relacionamos as principais características ao modo de vidas das mulheres, 
investigando como ocorre essa interação com a paisagem e, por consequência com o território. Para 
que fosse possível entender a dinâmica das paisagens e das mulheres ribeirinhas nessa região, 
buscamos conciliar alguns conceitos sobre paisagem e território.  
Palavras-chave: Ribeirinhas. Paisagem. Território. Cerrado/Amazônia. 
 

ABSTRACT 
This article appears in order to discuss the relationships that women's riverine region of the Bico do 
Papagaio - TO is the landscapes that surround them. We begin with a characterization of the area of 
analysis, then listed the main features of the way of women's lives, investigating how this 
interaction occurs with the landscape and consequently with the territory. For it was possible to 
understand the dynamics of riverine landscapes and women in this region, we combine some 
concepts about landscape and territory. 
Keywords: Riparian. Landscape. Territory. Savannah/Amazon. 
 
 
RESUMEN 
Este artículo se publica con el fin de discutir las relaciones de la región ribereña de la mujer de Bico 
do Papagaio – TO, que los paisajes que las rodean. Comenzamos con una caracterización del área 
de análisis, a continuación, enumeró las principales características de la forma de vida de las 
mujeres, investigando cómo se produce esta interacción con el paisaje y, en consecuencia con el 
territorio. Para ello era posible entender la dinámica de los paisajes fluviales y las mujeres en esta 
región, que se combinan algunos conceptos sobre el paisaje y el territorio. 
Palabras clave: ribereña. Paisaje. Territorio. Cerrado. Amazonas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar as relações de mulheres ribeirinhas da região do Bico 

do Papagaio - TO com as diversas paisagens que fazem parte dos seus cotidianos. Os apontamentos 

iniciais visam, não apenas estabelecer uma relação com a paisagem, mas elucidar como estas 

paisagens tornam-se, de algum modo, território(s) dessas mulheres. 

Ressaltamos que, esse cotidiano é preenchido pelas dimensões do trabalho, sendo as 

principais atividades: a pesca e a coleta dos cocos de babaçu e macaúba; a luta através das 

associações de pescadores e das quebradeiras de coco; a articulação de um movimento de mulheres 

da região; e as vivências como o lazer, os banhos no rio, as festas e as romarias, realizadas quase 

sempre à beira do Rio Tocantins. 

Entendemos que essa discussão é uma forma de dimensionar pontos interessantes para a 

pesquisa geográfica na Amazônia Legal e na região Norte, pois ambas abrigam o Estado do 

Tocantins que, por sua vez, traz a região do Bico do Papagaio como um espaço de muitos contrastes 

geográficos, a titulo de exemplo, estar inserida no bioma Cerrado. 

No que concerne à região Norte, não há outra maneira de iniciar uma discussão, sem admitir 

que a mesma seja ainda um território desconhecido. Ligado a todos os agentes e atores dessa região, 

esse desconhecimento é revelado tanto por pesquisadores como também pelos próprios habitantes.  

Muitos atribuem o desconhecimento à vastidão de sua área, ou ao imenso território que a 

região se tornou nos últimos anos, como a inserção do Estado do Tocantins à região (Norte) e a 

definição de Amazônia Legal e suas (re)inserções de áreas que não pertencem aos domínios da 

região Norte (como, por exemplo, Mato Grosso e Maranhão).  

Em se tratando da Amazônia, é interessante como algumas categorias geográficas, região e 

território, lugar e paisagem, território e lugar, dialogam entre si. No entanto, não traremos à tona 

todas estas nuances da vasta perspectiva de uma pesquisa geográfica, a partir de suas categorias, 

mas enfatizamos e focamos nossas análises sobre a paisagem na Amazônia, tomando por crivo a 

microrregião do Bico do Papagaio, localizada no extremo norte do Estado do Tocantins, a relação 

das mulheres ribeirinhas com as diversas paisagens e a maneira como estes espaços tornaram-se 

seu(s) território(s). 

Pautados por uma provocação, optamos por elaborar um trabalho em que pudéssemos nos 

aproximar de uma visão holística sobre a pesquisa geográfica, a partir de suas categorias. Sendo 

assim, cabe mencionar que este trabalho constituiu-se como um desafio de elaboração bem como de 
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elucidação, sobretudo, porque escolhemos como principais categorias de análises a paisagem e o 

território. 

Essa foi, justamente, uma das defesas de Bertrand (1971, p. 12), quando ele afirma “o valor 

da visão holística da paisagem, contrapondo-se à análise compartimentada, que é comumente 

encontrada na Geografia”. E Raffestin (1993, p. 23) nos alerta para algo importante na pesquisa 

sobre território, “evidentemente o território se apoia no espaço, mas não é espaço. É uma produção, 

a partir do espaço”. 

Isso significa entender que a reprodução de vida dessas mulheres constitui muito além do 

que uma relação com a natureza, ela extrapola o âmbito do natural e passa a ser modo e meio de 

vida a partir das atividades ligadas ao campo/rural e ao extrativismo, nos levando a compreender 

que há uma relação com a paisagem, com região e com o território do Bico do Papagaio por parte 

dessas mulheres. 

Assim, nas análises aqui propostas sobre a região do Bico do Papagaio, as ribeirinhas e as 

dimensões de paisagem e território, consideramos desde suas formas, ou seja, sua aparência visível, 

até os aspectos invisíveis, tendo em mente a relação dialética entre todos os seus elementos. Deste 

modo, buscamos trabalhar de forma interdisciplinar com intuito de ampliar os horizontes da 

pesquisa geográfica. 

O esforço de um estudo sobre paisagem nessa região justifica-se pela diversidade, porque ao 

considerar a existência de uma fronteira entre o Cerrado e a Amazônia, a região do Bico do 

Papagaio torna-se um mosaico de paisagens que, além de diverso, traz consigo, relações com dois 

grandes biomas do mundo, que nem sempre são entendidas como fronteira.  

Não é nossa intenção fazer um aprofundamento teórico-prático sobre fronteira, mas 

entendemos a área de estudo deste trabalho como fronteira, tal como é tratada por Gonçalves (2008, 

p. 21) que busca a etimologia da palavra onde fronteira “deriva de front, expressão do campo militar 

que significa um espaço que ainda está sendo objeto de luta, de desejos diversos, nos limites 

espaciais de duas forças em confronto aberto ou velado por afirmar seu controle. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E OS SEUS DIVERSOS CONTRASTES 

 

A mesorregião do Bico do Papagaio, também conhecida como região Tocantina, 

compreende 66 municípios (25 no Pará, 16 no Maranhão e 25 no Tocantins) distribuídos em oito 

microrregiões, com área total de 140.109,5 km² e população de 1.436.788 habitantes. O que 
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constitui a região do Bico do Papagaio são os municípios do Estado do Tocantins, influenciados 

pelos rios Tocantins, Araguaia e seus respectivos afluentes. 

A região está localizada no extremo norte do Estado do Tocantins, próximo à confluência 

dos rios Araguaia e Tocantins, suas principais bacias hidrográficas, e está delimitado a Oeste, com o 

Estado do Pará, e a Leste, com o Estado do Maranhão, ocupando uma área de 6.380,6 km². A região 

do extremo norte do Estado do Tocantins está inserida no ecossistema de mata de transição entre a 

Floresta Amazônica e o Cerrado, comumente chamado de pré-Amazônia ou zona de ocorrência de 

babaçuais, delimitada pelos rios Tocantins e Araguaia, como é possível observar na figura 1 a 

seguir. 

 

 
Figura 01 – Localização da área de análise 
 
 

O clima é caracterizado como tropical úmido a sub úmido, com precipitação média anual de 

1.500 mm, duas estações bem definidas: chuvosa (inverno, de outubro a abril) e seca (verão, de 

maio a setembro). 
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Do ponto de vista geológico, a região está situada na bacia sedimentar do Parnaíba. Cada 

município possui uma grande diversidade de solos que formam certos mosaicos. Ao longo dos rios 

Tocantins e Araguaia, encontram-se depósitos de aluviões, constituídos por cascalhos, areias, siltes 

e argilas. Em linhas gerais, podemos encontrar na região solos pobres, porém agricultáveis, 

podendo apresentar baixa fertilidade. Em relação à declividade, há variações médias entre 15% e 

45%.  

Comumente chamada de região do Bico, a Bico do Papagaio está localizada em uma área de 

transição entre dois grandes biomas: Cerrado e Floresta Amazônica, nos quais a ocorrência das 

características de ambos ocorre quase simultaneamente. No município de Axixá do Tocantins, por 

exemplo, encontramos o cerrado e em São Miguel do Tocantins a predominância de vegetações 

condicionadas por duas estações climáticas no ano: uma bastante chuvosa (verão) e outra fria 

(inverno).  

Também é possível encontrar floresta ombrófila densa, caracterizada pela predominância de 

árvores provenientes de ambientes úmidos sem a presença de épocas secas durante todo o ano, 

apresentando um clima quente e pouca variação anual, e em um curto espaço floresta ombrófila 

aberta, que é uma floresta de transição da ombrófila densa, onde predominam palmeiras (Figura 2).  

 

 
Figura 2 - Palmeiras Babaçu (Orrbignya speciosa), típicas da região do Bico do Papagaio – TO. Foto: Chaves (2009). 
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Existem ainda áreas com maiores variações de temperaturas e uma maior quantidade de dias 

secos durante o ano. Entretanto, 

 

algumas destas vegetações foram modificadas devido aos intensos processos de uso 
da terra. Até a década de 70 a vegetação original encontrava-se conservada, com 
grande ocorrência de espécies arbóreas: mogno (Switenia macrophylla), copaíba 
(Copaifera spp.), jacarandá (Dalbergia spp.), jequitibá (Caraniana legalis), 
sapucaia (Lecythis usitata), castanheira (Bertholettia excelsa), cupuaçu 
(Thobroama grandiflorum), bacaba (Oenacarpus distichus Mar), açaí (Euterpe 
oleracea), buriti (Mauritia flexuosa), buritirana, cacau bravo (Theobroma 
speciosum), pequi (Caryocar brasiliense), taturubá e animais silvestres tais como: 
várias espécies de tatu, veado, paca, onça, capivara, porco queixada, porco caititu, 
anta, ema, entre outros. (VOLL, 2009, p. 19). 

 

Inseridas nesse ambiente, particularmente mais próximas ao rio Tocantins, as mulheres 

ribeirinhas da região do Bico estão diretamente ligadas à toda essa diversidade ambiental, 

diversidade essa intensificada pela composição interessante da presença tanto dos aspectos 

amazônicos, quanto do Cerrado brasileiro. E é a partir dessa diversidade que detectamos algumas 

formas dessas mulheres se relacionarem com as paisagens. 

 

3 PAISAGENS, TERRITORIALIDADES... CONFLITOS?  

 

A partir de sua caracterização física, podemos perceber que a diversidade é uma interessante 

característica da região do Bico do Papagaio que, por consequência, reflete nas paisagens que 

compõem esse espaço geográfico: um reflexo dos vários processos de transformação que atuaram 

nessa região, marcados por mudanças profundas e nem sempre passivas nas paisagens, ou seja, 

marcada pela presença do homem e de suas ações que transformam bruscamente a natureza em 

busca de recursos e de ambientes. Por outro lado, alguns aspectos dessa paisagem, que parecem 

obedecer a uma “ordem” natural, também são sínteses de transformações no espaço.  

Por isso, é importante apontar alguns desses processos para entender a relação ou as relações 

que as ribeirinhas estabelecem com o ambiente, e mais especificamente com as paisagens que 

sofreram influências e transformações no espaço, espaço esse em que as ribeirinhas construíram e 

constroem seus cotidianos.  

Esta região foi marcada por intensos conflitos agrários pela posse de terra, durante as 

décadas de 1970 a 1980, em que se opunham de um lado os trabalhadores rurais da região Nordeste 

do país (chamados de camponeses), principalmente, a população oriunda dos estados do Maranhão 



Ribeirinhas na Fronteira Cerrado/Amazônia:  
Um estudo de paisagens na Região do Bico do Papagaio – TO  85 
 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

 

e do Piauí. Esses trabalhadores chegaram a partir da década de 1950, em busca de terras devolutas, 

de fazendeiros e investidores da região Centro-Sul do país, que se apropriam de grandes extensões 

de terra para a prática da pecuária de corte, motivados pelos incentivos fiscais oferecidos pelo 

governo federal como forma de promover o crescimento econômico e a ocupação da Amazônia. 

Embora não fosse um “polo de mineração” no país, essa região foi e ainda é uma área 

importante para a logística das mineradoras, principalmente àquelas situadas no Estado do Pará. A 

área é conhecida como o “corredor Carajás”, por se tratar de uma das portas para o transporte dos 

minérios extraídos no Estado do Pará, e assiste ainda a um forte processo de "grilagem". As 

expropriações violentas das famílias dos agricultores(as), as perseguições e os assassinatos de 

posseiros emergem como práticas correntes nas áreas em questão. 

A atividade da pesca por mulheres (muito forte na região) tem como uma das explicações os 

fortes conflitos, nos quais seus companheiros são assassinados ou ameaçados, restando às mulheres 

o sustento de suas famílias, sendo essa prática inibida também pelos fazendeiros da região. 

Há relatos de ribeirinhas que tiveram que esconder no meio da mata “fechada” para não 

serem avistadas pelos jagunços. Segundo elas, nem mesmo a presença das mulheres era permitida 

ao longo dos rios e córregos porque elas também não estavam passivas aos processos de 

expropriação: 

 

Olha, eu já vi é coisa aqui dentro dessa mata. Mas nunca me aconteceu nada. 
Conheço isso aqui como a palma da minha mão. Sei onde é mata feia, sei onde é 
mata mansa, a gente aprende a lidar com isso aqui que chega um tempo que isso 
tudo aí vira quintal de nossa casa (RIBEIRINHA B, Entrevista Concedida à DIAS, 
2005, p. 45). 

 

A partir dessa fala da ribeirinha, entende-se a paisagem como um espaço intrínseco à vida 

cotidiana, pois, a paisagem parte sempre da dinâmica territorial como pré-condição para sua 

existência. Nesse sentido, tendemos a concordar com Saquet (2007, p. 142) quando ele afirma que 

“O território é um espaço natural, social e historicamente organizado e produzido e a paisagem é o 

nível do visível e percebido deste processo”. Tal constatação, corrobora com o que Souza & Passos 

(2007) acreditam ser uma das dimensões do território: 

 

[...] emergindo do território, está a paisagem, que pode ser encarada como um 
conjunto de formas herdadas das diferenciações que se estabelecem conforme as 
particularidades da relação entre o homem e a natureza ao longo do tempo 
(SOUZA & PASSOS, 2007, p. 11). 
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Como resultante dessas interações e de resistências, as organizações sociais têm grande 

importância pela participação e envolvimento nas ações sobre a região do Bico, dentre as quais se 

destacam: associações comunitárias de trabalhadores(as) rurais; colônias de pescadores(as); grupos 

de mulheres; grupos de jovens, sindicatos de trabalhadores rurais e organizações de assessoria.  

No que se refere às atuações e ações sobre o espaço, têm maiores destaques a Associação 

Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio (ASMUBIP); a Comunidade 

Sete Barracas (CASB); a Associação de Mulheres do Buriti (AMB); a Associação das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais Quebradeiras de Coco Babaçu do Tocantins (AMTQC); o Movimento 

Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), entre outros.  

Ao perceber a atuação forte das mulheres bem como das suas organizações e articulações, o 

Estado do Tocantins tomou algumas medidas para ajudar a população a vencer algumas 

dificuldades, sobretudo, àquelas ligadas ao ambiente, e instalou no município de São Miguel do 

Tocantins - TO a Secretaria da Mulher Rural Extrativista e o apoio do Estado para organizar 

algumas associações que hoje são muito importantes para a região, como a Associação das 

Pescadoras de Axixá do Tocantins e a Associação das Ribeirinhas da Região do Bico do Papagaio, 

que reforçaram a discussão no campo socioambiental, além da luta pela criação da reserva 

extrativista, unindo-se à Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais Quebradeiras de coco 

babaçu. 

Para essas mulheres e suas respectivas organizações, a região do Bico do Papagaio ainda é 

um espaço natural, já que a vegetação, tanto do Cerrado quanto da Amazônia, continua “quase 

virgem”. Porém, nos relatórios de atuações entre as principais ações exercidas, a primazia era 

identificar o tipo de solo predominante em cada região, podendo definir quais as práticas de cultivo 

mais apropriadas em determinadas áreas, viabilizando assim o desenvolvimento da produção 

familiar. 

Entendemos que, nem sempre, as marcas que imprimimos são facilmente percebidas e/ou 

que as pequenas transformações não são concebidas como intervenções no ambiente, já que a 

prática da agricultura é uma transformação sobre o espaço e parte integrante da paisagem. Assim: 

 

A paisagem se define, isto é, ela se descreve e se explica partindo das formas, de 
sua morfologia. As formas resultam de dados do meio ambiente natural ou são as 
consequências da intervenção humana imprimindo sua marca sobre o espaço. 
(SOUZA & PASSOS, 2007, p. 13). 
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Essas marcas ou transformações são percebidas na maior parte como aquelas com grandes 

mudanças (na vegetação, nos rios, entre outras), ou aquelas ligadas a fatores “naturais” como as 

climáticas. Algumas ribeirinhas, por exemplo, relataram a ocorrência de uma pequena (sensível) 

alteração do regime de chuvas (período chuvoso mais curto e pouco previsível em anos anteriores) 

bem maior e denso “nessa temporada” (2010-2011). 

Outras transformações mais históricas, ligadas à economia, são percebidas, mas de alguma 

forma foram naturalizadas. Com a expansão da “fronteira agrícola” na região, a cobertura vegetal 

original foi profundamente modificada pela implantação de pastagens em mais de 1/3 da região e 

pelo surgimento de florestas secundárias homogêneas de babaçu, sucessora de grande parte das 

formações florestais. 

Segundo Dias (2005), em meados da década de 1980, o acelerado processo de 

desmatamento da região começou a se tornar visível. De acordo com a estimativa de moradores 

mais antigos, algumas áreas possuíam mais de 50% da floresta original nessa época. Atualmente, 

resta cerca de 5% a 10% da vegetação original. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população da 

Amazônia Legal é de 104.095 habitantes, sendo que 60.327 habitantes residem na zona urbana e 

43.768 habitantes moram na zona rural. Mas podemos estabelecer aqui uma relação interessante, 

tendo em vista que mais da metade dessa população dita urbana tem muitos hábitos do seu cotidiano 

ligados ao campo, como a plantação de roça, posse de pequenas chácaras e sítios muito próximos 

aos municípios, ou mesmo casas na cidade, mas trabalham no campo. 

Trata-se de uma forma de aproximação, não somente com o campo, mas com a busca pela 

própria natureza, pelo que ela tem de “natural em si”. O retorno ao campo tem como aspecto forte a 

busca pela natureza, pela simplicidade e pelo sossego, embora o campo, o rural, também reflitam 

transformações e mudanças no ambiente. Dias (2005) acredita na existência de uma relação passiva 

das ribeirinhas com o ambiente e afirma que: 

 

As mulheres [ribeirinhas] mantêm com a natureza que as cerca, marcada pela 
presença dominante dos babaçuais e pela abundancia de água, um modo de relação 
que se aproxima do perspectivismo, em que natureza e cultura se encontram sem 
uma hierarquia dicotômica de influência entre ambas. [...] Relação esta pautada 
pelo uso comum dos recursos naturais para a sobrevivência das comunidades 
locais, que agregam valor à matéria-prima e constroem novas relações comerciais e 
de auto-afirmação. Estas novas relações podem ser consideradas simbólicas e 
referenciais para uma nova forma de acesso e uso dos recursos naturais. (DIAS, 
2005, p. 43). 
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Essa relação passiva, citada por Dias (2005), parece excluir a paisagem enquanto resultado 

das relações, das interações entre os aspectos naturais e sociais, como é comum analisarmos em 

abordagens territoriais. E relacionando essas análises ao território, Saquet (2007, p. 142) assegura 

que: 

 

O território é chão, formas espaciais, relações sociais, e tem significados; produtos 
de ações históricas (longa duração) que se concretizam em momentos distintos e 
superpostos, gerando diferentes paisagens. 

 

Entendemos assim, que o território é também interação. A interação homem/meio não é uma 

ação passiva, ao contrário, ela tende a ter consequências em escalas de tempo indefinidas. É preciso 

entender que paisagem não é uma simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em 

determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto, instável, de 

elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem 

da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. 

Essa relação dialética com o espaço foi percebida neste trabalho com as mulheres ribeirinhas 

da região do Bico do Papagaio - TO. 

 

4 O AMBIENTE E AS RIBEIRINHAS: AS RELAÇÕES QUE SE TEM... 

 

Uma definição de ambiente adotada é que este se constitui do conjunto de condições que 

envolvem e sustentam os seres vivos na biosfera como um todo ou em parte desta, abrangendo 

elementos do clima, do solo, água e de organismos, e por meio do ambiente a soma total das 

condições externas e circundantes no interior das quais um organismo, uma condição, uma 

comunidade ou um objeto existe. O meio ambiente não é um termo exclusivo: os organismos 

podem ser parte do ambiente de outro organismo. 

Fronteira, portanto, não pode ser entendida como limite (físicos ou simbólicos), mas como 

elo entre espaços distintos, como o encontro e também o confronto entre ambientes, cujas 

ribeirinhas fazem parte desse meio. Essa fronteira Cerrado/Amazônia traz traços marcantes para as 

ribeirinhas, já que o conjunto que caracteriza esses biomas é parte tanto do cotidiano quanto das 

vivências. Esse espaço de vivências, que tem o rio Tocantins como um dos principais “suportes” 

para essa sobrevivência, foi conquistado a partir de lutas para viver e sobreviver. 
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As paisagens fazem parte dessas vivências e sobrevivências, do Rio Tocantins, das matas de 

palmeiras, da mata fechada. E se houve luta para permanência nesse ambiente, está claro que para 

essas ribeirinhas a região do Bico do Papagaio constitui também um de seus territórios. 

É comum, na maioria das análises sobre a região do Bico do Papagaio – TO, haver uma 

dissociação entre a Amazônia e o Cerrado, como se a região existisse por si só, ou como se sua 

existência independa das características que lhe compõem (Amazônia, Cerrado e até a Caatinga). É 

preciso estar atento para o que isso possa vir a significar. 

As análises sobre a formação física e social parecem decompor a região para depois analisá-

la, ou seja, se analisa as relações, mas retiram-se seus moradores como componentes desta 

interação. Interação dinâmica, já que estão entre ou dentro da Amazônia ao mesmo tempo em que 

estão em uma área de Cerrado. Contudo, novos olhares estão sendo lançados para sanar a visão que 

separa o homem e o meio, que retira as ribeirinhas do rio para analisar um ou o outro. 

Uma das preocupações mais recentes da Geografia é com a construção de uma conceituação 

de território, que leve em consideração a ação de seus atores, o ser humano em sociedade como 

promotor de transformações na via do sistema econômico, da política e no estabelecimento de 

instituições.  

Para repensar as questões relativas ao território há, também, a necessidade de incluir a 

natureza enquanto uma de suas partes integrantes, evitando, assim, cair numa redução do conceito a 

ecossistemas regidos por leis naturais.  

Nesse sentido, o território nos é colocado como conteúdo, meio e processo das relações 

sociais (alteridade) e das relações de exterioridade (homem-natureza), tela em que se desenvolve o 

tempo histórico e o tempo das simultaneidades (SAQUET, 2007).  

Essa parece ser uma das realidades (ou condições) vividas pelas ribeirinhas, o que significa 

falar de diversas práticas que essas mulheres fazem no seu lócus, que vão desde a extração do coco 

babaçu e macaúba, até a mobilização a partir de associações e sindicatos para melhoria da condição 

de vida, sem deixar de evidenciar a ligação dessas mulheres com os rios, sobretudo o Tocantins. 

Segundo Porto-Gonçalves (2008, p. 128), são novas as identidades coletivas surgidas do 

léxico político brasileiro, emanado de velhas condições sociais e étnicas, como é caso das 

populações indígenas ou negras, ou remetendo-se a uma determinada relação com a natureza 

(seringueiro, castanheiro, pescador, mulher quebradeira de coco) ou ainda, expressando uma 

condição derivada da própria ação dos projetos recém-implantados (“Atingido”, “Assentado”, 

“Deslocado” ou “Pela Sobrevivência na Transamazônica”). 
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Ao falarmos das mulheres da região do Bico do Papagaio, percebemos que ser evidenciada 

como Mulheres Quebradeiras de Coco é um lugar comum. Esta evidência está presente nas 

literaturas e produções realizadas na região, em sites de pesquisas, em congressos da área (gênero, 

sobre a região Amazônica etc.).  

A constituição de uma identidade importa porque traz à tona sujeitos que até então não 

tinham visibilidade ou não tinham expressão para pesquisas científicas consideradas “tradicionais”. 

E também porque traz consigo parte da história dos moradores locais dessa região. Contudo, ainda 

não é suficiente. 

A presença dessas mulheres não está somente ligada aos babaçuais da região. Existe uma 

ligação muito forte com os rios, a pesca, a agricultura e outras formas de busca pela sobrevivência. 

Partindo disso, podemos relacionar essas vivências com as práticas no espaço e evidenciar, por 

exemplo: 

 

· As mulheres quebradeiras de coco: estão próximas das regiões mais frias e mais extremas 

ao norte do Bico do Papagaio - TO. A principal atividade é a coleta do coco babaçu e a 

venda de seus subprodutos (óleo, artesanato, coco in natura etc.). A paisagem dos babaçuais 

é, para algumas mulheres, uma paisagem dura como é possível perceber na fala da 

Ribeirinha B:  

 

A gente sofre um pouco. Porque basta dizer que se você vai quebrar coco, você 
está arriscando tudo, é cobra, é levar um estrepada, é furar até olho porque você vai 
no mato e quando pensa que não você barra o olho no pau, o espinho fura o olho da 
gente. De bom o que tem é que a gente pra viver tem que lutar, porque a gente não 
quer pegar no que é alheio. E pra você ter aquilo, pra não precisar tá na casa do 
vizinho: ‘me arruma isso, me arruma aquilo’, você tem que se obrigar a trabalhar, 
vencer o mato, vencer a agua, vencer o medo, porque eu caço, pesco e planto, e é 
isso que eu venho fazendo. Criei meus filhos tudinho quebrando coco. (Entrevista 
Concedida à DIAS, 2005, p. 45). 

 
· Mulheres pescadoras (ribeirinhas): estas mulheres, na maioria dos casos, moram 

próximas aos rios. No entanto, a prática da pesca não é feita nas margens próximas a suas 

casas, elas passam horas e até dias pescando “longe” de suas casas. A proximidade com o 

rio ajuda nas tarefas domésticas, no banho dos filhos, e por estarem perto ou próximo aos 

campos de babaçuais. É muito comum a presença de mulheres lavando trouxas de roupas ao 

longo do rio com sabão produzido do coco babaçu ou do pequi, sempre cantando cantos de 
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quermesses ou cantigas locais, que revelam sua relação com o ambiente em que estão 

inseridas e descreve os fenômenos como: 

 
Canoeiro, canoeiro,  
pega o jacumã... 
Rio Tocantins vai enchendo 
Vai enchendo, vai enchendo 
assim 
 
Da beira do rio vai embora 
seu Joaquim 
Vai embora mestre André, 
tia Júlia e Sinhazinha 
 
Vai embora Mestre João, Zé 
de Benta e Bastião... 
Vai embora Mané Pedro, 
vai levando no surrão 
Sete Filhos, sete sinas 
 
Mãos vazias e pés no chão: 
querubins 

Vai embora Mané João, 
Vai levando no matulão 
 
Sete estradas sete dores 
Nos calos das suas mãos: 
pecadoras 
Vai embora quem quiser 
 
E quem não quiser também 
Essa enchente não respeita 
 
A patente de ninguém, 
Capitão: 
Capitão do Mato 
Vai embora quem quiser 
E quem não quiser também 
Essa enchente não respeita 
Latifúndio de ninguém, 
coronel: 

Coronel de engenho... 
 
Vai embora pro sertão 
Vai com o coração na mão 
Os terém ficou pra trás 
 
Pois a água já deu no oitão 
Água boa, já deu no oitão 
Água clara já deu no oitão 
Água suja... 
 
Canoeiro, canoeiro, 
canoeiro, pega o jacumã 
 
 

 

 
 

 
Figura 3 – Mulheres pescando no Rio Tocantins – Filadélfia (TO). Foto: Santos (2010) 

 

· Mulheres camponesas ou agricultoras: essas mulheres estão mais engajadas em 

lutas políticas a favor da posse de terra para os camponeses e as camponesas da região 
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do Bico do Papagaio - TO. Suas reivindicações estão no perímetro urbano, mas 

moram no campo. Lutam por assentamentos rurais, porque segundo algumas mulheres 

“elas não se veem morando na cidade, porque toda a sua vida foi no campo”. 

Costumam relacionar o conceito de natureza ao campo (rural) bem como a noção de 

simplicidade e de segurança. Além da prática da agricultura, essas mulheres também 

utilizam os rios para a pesca e o plantio de suas “roças”; também praticam a coleta e 

venda do coco babaçu. Suas atividades são sazonais e estão segmentadas e 

organizadas da seguinte forma (Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Calendário de produção agrícola e extrativista no extremo norte do Tocantins -  Bico do Papagaio 
 

Atividade 
Divisão do 
Trabalho 

 
Jan 

 
Fev 

 
Mar 

 
Abr 

 
Mai 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Set 

 
Out 

 
Nov 

 
Dez 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roça 

Capina 
(homem, 
mulher e 
filhos) 

Faz 
farinha 

(mulher e 
filhos) 

Planta/a
rroz 

(homem) 

Capina e 
2º 

limpeza 
(Homem, 
mulher e 
filhos) 

Faz 
farinha 
(mulher)  

Roça 
pasto 

(homem) 

Colhei
ta de 
arroz 

e 
feijão 
(Home

m, 
mulher 

e 
filhos)  

Faz 
farinh

a 
(maior

ia 
jovens

) 

Colhei
ta de 
arroz 

e 
feijão 
(Home

m, 
mulher 

e 
maiori
a de 

jovens 
e 

criança
s) 

Colhei
ta 

final 
de 

arroz 
(Home

m, 
mulher 

e 
filhos) 

faz 
farinh

a 
(Home

m) 

Colheita 
do Feijão 

Broca 
(Principal 
Mulher e 

filhos 
eventualme
nte Homem 

e jovens) 

Colheit
a do 

Milho 
(Mulher

) 
Derrub
ada e 

limpeza 
da 

Mandio
ca 

Broca 
(Homem

) 
Faz 

farinha 
(Jovens) 

 
FÉRIAS 

Colhe 
fava 

(Mulhe
r) 

queim
a e 

escoiva
ra 

(Home
m) 

Derub
a e faz 
farinh

a 
(Jovens

) 
*Crianç

as 
levam 

comida 
na roça 

Farinh
ada 

(Mulher
) 

queima
da 

escovai
rar 

(Home
m) 

roçar 
pasto e 
plantar 
(Jovens 

com 
ajuda da 
Mulher) 

Planta 
mandi
oca e 
feijão 
(Home

m, 
Mulher 

e 
Filhos) 

Planta 
mandic

oa, 
milho, 
arroz e 
feijão 
(Home

m, 
mulher 
e filhos) 

Planta 
mandio

ca, 
arroz e 
feijão 
(Home

m, 
mulher 
e filhos) 

1º 
limpeza 
(Home

m e 
filhos) 

faz 
farinha 
(Filhos) 

 
 
 
 
 

Babaçu 

Junta 
coco 

(Homem) 
Quebra 
coco 

(Mulher) 
Faz 

carvão e 
óleo 

(filhos) 

Faz 
carvão 

(Homem, 
mulher e 
filhos) 

Faz óleo 
(Mulher)  
*Filhos só 
estudam 

Faz 
carvão 
(Home

m, 
mulher 

e 
filhos)  

Faz 
óleo 

(Mulh
er) 

Quebr
a 

intensi
va de 
coco 

(Mulh
er) 
Faz 

óleo e 
carvão 
(Mulh

er) 
Faz 

coleta 
(Filhos 

+ 
estudo

)  

Quebr
a 

intensi
va de 
coco 

(Mulhe
r) 

Faz 
óleo e 
carvão 
(Mulhe

r) 
Faz 

coleta 
(Filhos

)  
*homem 

ajuda 
na 

coleta 
uma vez 

por 
semana 

Quebra 
intensiva 
de coco 
(Mulher) 

Faz óleo e 
carvão 

(Mulher) 
Faz coleta 

(Filhos)  
*homem 
ajuda na 

coleta uma 
vez por 
semana 

Quebra 
intensiv

a de 
coco 

(Mulher
) 

Faz óleo 
e carvão 
(Mulher

) 
Faz 

coleta 
(Filhos)  
*homem 
ajuda na 

coleta 
uma vez 

por 
semana 

Quebr
a 

intensi
va de 
coco 

(Mulhe
r) 

Faz 
óleo e 
carvão 
(Mulhe

r) 
Faz 

coleta  
 

Quebra 
intensiv

a de 
coco 

(Mulher
) 

Faz 
óleo e 
carvão 
(Mulher

) 
 

Quebr
a 

intensi
va de 
coco 

(Mulhe
r) 

Faz 
óleo e 
carvão 
(Mulhe

r) 
Faz 

coleta 
(Filhos)  

 

Quebra 
intensiv

a de 
coco 

(Mulher
) 

Faz 
óleo e 
carvão 
(Mulher

) 
Faz 

coleta 
(Filhos)  

 

Faz 
carvão 
e óleo  

(Mulher
) 

*Como 
diminue 
a quebra 
o filhos 
ficam só 

por 
conta 
dos 

estudos) 

Org: A autora (Santos, 2012) 
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5 CONSIDERAÇÕES? 

 

Sim, temos algumas considerações. 

As abordagens sobre paisagem neste trabalho estão ligadas às territorialidades das 

mulheres ribeirinhas na região do Bico do Papagaio - TO, e por essa região oferecer 

condições de vida, de construção de vivências e de um cotidiano de forma não passiva, fica 

claro que o conjunto dessas paisagens e de territorialidades constitui um território para essas 

mulheres. 

A partir desta constatação, nos apoiamos em Raffestin (1993) e em sua análise sobre o 

território, entendendo o espaço como lócus da produção e reprodução da vida. Não 

visualizamos o território em detrimento do espaço, mas que este precede o espaço, enquanto 

dimensão do social.  

É dessa dimensão que entendemos a fragilidade em que se encontram as mulheres 

ribeirinhas, uma vez que inseridas no lócus de conflitos fundiários (agrícolas e agrários) essas 

mulheres tem muito a oferecer como resistência (suas vivencias, suas territorialidades, suas 

atividades, et.), mas até que ponto o conflitos nessa região toma por crivo tais relações com a 

terra? Acreditamos que a resistência existe e pode ser um fator favorável às essas mulheres, 

justamente por essa interação das relações que se tem com o território e com a paisagem. 

Quanto à paisagem, esta nos fornece as informações da permanência socioeconômica e 

cultural do território, e vai muito além do que aquela velha definição do visível, do recorte 

ocular. 

Fazendo a relação com a paisagem, alguns aspectos do modo de vida das ribeirinhas 

estão ligados diretamente com a configuração do espaço. O fato de estarem entre duas 

importantes bacias hidrográficas permite que essas mulheres tenham boas relações com os 

rios abundantes. 

Essas relações podem ser explicadas pela pouca possibilidade da prática da 

agricultura, de modo geral, uma vez que depósitos de aluviões, constituídos por cascalhos, 

areias, siltes e argilas não são tão favoráveis às plantações diversas e necessárias. Sendo 

assim, não tendo como plantar algumas espécies de alimentos essas mulheres recorrem ao rio 

para a pesca e à caça para complementar a carência de alimentos e/ou a renda, possibilitando a 

compra de outros mantimentos. 

É a combinação hídrica e de solos mais resistentes, juntamente com a erosão, que 

contribuem para a ocorrência dos babaçuais, considerados uma alternativa na economia das 
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mulheres. A produção de inúmeros produtos por meio do coco babaçu é importante e de certa 

forma “segura”, devido a grande ocorrência de babaçuais na região.  

Nos dias de hoje, as áreas devastadas pelas pastagens também são ocupadas pelas 

palmeiras. Essas áreas são utilizadas para a agricultura de arroz, feijão, mandioca e batata, e 

também para o plantio de leguminosas, porém, essas áreas são sazonais, pois, obedecem aos 

períodos de cheia e seca dos rios. É comum o plantio em vazantes, principalmente ao longo 

do rio Tocantins. 

Diante disso, entendemos que as mulheres se relacionam de forma harmoniosa com as 

paisagens em que estão inseridas. A paisagem é ao mesmo tempo lócus de trabalho, de lutas, 

de lazer, isto é, de múltiplas vivências. 

É a relação das ribeirinhas com o mosaico de paisagens na região do Bico do Papagaio 

- TO que torna esse espaço tão importante. O território das mulheres ribeirinhas, as inúmeras 

paisagens, que não pertencem a nenhum domínio, bioma ou vegetação, nos é revelado na 

descrição de suas vivências. Essas paisagens são parte da vida dessas mulheres e manifesta, 

ao mesmo tempo, o modo de vida e a maneira como é reproduzido. 

De fato, estudar paisagem é antes de tudo apresentar um problema de método. 

Contudo, fizemos um esforço de analisar as relações de mulheres ribeirinhas com as 

paisagens da região do Bico do Papagaio, e com isso fugimos da descrição, tão recorrente nas 

análises de paisagens. 

Diante do exposto, concordamos com os estudos de Passos (2000) de que as divisões 

em território e/ou comunidades já constituem critérios essenciais (da taxionomia) das 

paisagens. 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa discute a avaliação do desempenho na gestão dos recursos hídricos em áreas 
urbanas a partir do conceito de sustentabilidade hídrica. Considera-se que a gestão dos recursos 
hídricos pode ser avaliada de acordo com as ações dos governos locais em relação aos serviços de 
saneamento. A existência de tais serviços pode diminuir conflitos relacionados à água, caso de 
doenças por veiculação hídrica e aumentar a sustentabilidade hídrica. A utilização de indicadores 
pode ser capaz de auxiliar o processo de avaliação das políticas públicas e à tomada de decisões 
políticas. Esta pesquisa criou um Índice de Desempenho na Gestão dos Recursos Hídricos – IDG a 
partir de indicadores relacionados ao saneamento ambiental nos municípios pertencentes às Bacias 
Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 
Palavras-chave – Recursos hídricos, indicadores, gestão. 
 
RESUME 
 
Cette recherche discute l’avaliation de la performance dans la gestion des ressources hydriques en 
zones urbaines à partir du concept de sustentabilité hydrique. On considere que la gestion des 
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ressources hydriques peuvent être avaliés selon les actions des gouvernements locaux  en dépit au 
assainissement de base. Son existence  peut diminuer les conflits liés à l’eau, les cas de maladies par 
vehiculation hydrique et augmenter la sustentabilité hydrique. L’utilisation d’indicateurs peut être 
capable d’aider le procès d’avaliation des politiques publiques et aussi la prise de décisons 
politiques. Cette recherche a créé un índex de performance dans la gestion des ressources hydriques 
– IDG à partir de indicateurs liés à l’assainissement environnementale dans les Villes des bassins 
hydrographiques des fleuves Piracicaba, Capivari et Jundiaí. 
Mots-clé – Ressources hydriques, indicateurs, gestion. 
 
ABSTRACT 
 
This research discusses the assessment of performance in managing water resources in urban areas 
through the concept of water sustainability. It is considered that the management of water resources 
can be evaluated according to the actions of local governments in relation to sanitation services. The 
existence of such services can reduce conflicts related to water, in case of waterborne diseases and 
improve the water sustainability. The use of indicators may be able to assist the process of 
evaluating public policy and political decisions. This research created an Index of Performance in 
Water Management from indicators related to environmental sanitation in the municipalities 
belonging to the Watershed  Piracicaba, Capivari and Jundiaí. 
Keywords – Water resources, indicators, management. 

 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

 

Atualmente a sustentabilidade das áreas urbanas é discutida em debates políticos, em 

estudos científicos e até mesmo em estratégias de marketing. Entretanto, o rápido crescimento dos 

aglomerados urbanos somado ao aumento dos problemas urbanos causa dificuldades em se obter 

cidades mais sustentáveis.  

Em relação aos recursos hídricos, percebe-se um aumento por sua demanda aliado ao 

desperdiço e à poluição, acarretando perdas em sua quantidade e qualidade. Dessa forma é crescente 

a preocupação por formas de mitigar os danos, a fim de se obter condições ideais para os seus 

múltiplos usos. 

A necessidade da gestão dos recursos hídricos surge devido à preocupação em controlar o 

estado ambiental dos mesmos. Deve ser realizada de forma integrada com outros recursos e 

pertencente a gestão ambiental. 

A partir da Lei 6933/97 a gestão de recursos hídricos brasileira deve ser realizada a partir de 

bacias hidrográficas. Em nível local, é fundamental a participação dos municípios, como forma de 

auxiliar a gestão integrada das águas e sua conservação. 
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Uma importante ferramenta para o processo de gestão é a utilização de indicadores.  No 

âmbito da gestão ambiental, são amplamente utilizados como instrumento de apoio à decisão, ao 

quantificarem os resultados de ações de governo e auxiliarem o processo de avaliação da gestão.  

A avaliação da capacidade de gestão de recursos hídricos de um município pode ser avaliada 

a partir de indicadores relacionados a quatro princípios: financeiro, participativo, normativo e 

desempenho.  O primeiro revela os gastos municipais relacionados à gestão de recursos hídricos, o 

segundo indica a participação da sociedade civil nas tomadas de decisões ligadas direta ou 

indiretamente aos recursos hídricos. O princípio normativo refere-se à existência de leis municipais 

relacionadas a proteção dos recursos hídricos e os indicadores de desempenho refletem se a gestão 

exercida pelo município é satisfatória em relação a serviços relacionados ao saneamento ambiental 

que interferem na qualidade dos recursos hídricos locais. O presente trabalho busca avaliar o 

desempenho da gestão de recursos hídricos dos municípios pertencentes às Bacias PCJ, através do 

uso de indicadores, com base no conceito de sustentabilidade hídrica. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

A visão predominante até meados do século passado considerava o desenvolvimento como 

sinônimo de crescimento econômico e istA avaliçãoo acarretou diversas transformações no cerne 

das sociedades. Dentre as rápidas transformações ocorridas no século passado estão os avanços 

tecnológicos e as mudanças nos padrões de vida, com a incorporação de novas necessidades de 

consumo mesmo em países do chamado terceiro mundo. Além disso, houve um exacerbado 

aumento nas desigualdades sociais e problemas de cunho ambiental.  

A progressiva deterioração das condições de existência necessárias à maior parte da 

população e da crescente pressão da degradação ambiental gerou uma forte insatisfação por parte de 

cientistas e pesquisadores (MONTIBELLER, 1993). Os estudiosos começam a se conscientizar de 

que a degradação ambiental não deve ser vista como um fator dissociado das questões de caráter 

econômico, social e ainda cultural, pois as contradições existentes entre as relações sociais levam 

cada vez mais a um agravamento da crise ambiental.  

Em meados da década de 1970 a discussão ambiental começou a ganhar força com a 

elaboração do relatório sobre os limites do crescimento e com o surgimento do conceito de 
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ecodesenvolvimento.  Organizações e cientistas do mundo todo voltaram seus olhares ao aumento 

da crise ambiental. 

Em 1972 o Relatório sobre os limites do crescimento foi publicado pelo Clube de Roma, 

órgão não governamental que reúne cientistas e líderes políticos para discutir as mudanças globais. 

O estudo rompeu com a idéia de ausência de limites na exploração dos recursos naturais e alertou 

para o fato de que a humanidade teria, obrigatoriamente, de modificar o modelo econômico então 

praticado, baseado no consumo exacerbado e altamente concentrado em poucas nações. 

Um ano depois surgiu o conceito de ecodesenvolvimento, introduzido por Maurice Strong e 

difundido por Ignacy Sachs. Veio como crítica ao modelo economicista de desenvolvimento vigente 

até então, que privilegiava o crescimento econômico em detrimento dos recursos naturais.  

Existem cinco dimensões de sustentabilidade do ecodesenvolvimento: a sustentabilidade 

social, visando a minimização das diferenças sociais; a sustentabilidade econômica, objetivando 

uma eficiência dos recursos públicos e privados; a sustentabilidade ecológica, da qual implica a 

utilização dos recursos naturais compatível com sua mínima deterioração; a sustentabilidade 

espacial, buscando uma adequada disposição geográfica entre as populações e atividades e a 

sustentabilidade cultural, que respeite a diversidade cultural (SACHS, 1993 apud MONTIBELLER, 

1993).  

O termo foi mais tarde substituído pelo de desenvolvimento sustentável. Este foi colocado 

como um novo paradigma na Conferência Mundial sobre a Conservação e o Desenvolvimento, da 

IUCN(Ottawa/Canadá, 1986), tendo como princípios:  integrar conservação da natureza e 

desenvolvimento; satisfazer as necessidades humanas fundamentais;  perseguir eqüidade e justiça 

social; buscar a autodeterminação social e da diversidade cultural; e manter a integridade ecológica 

(MONTIBELLER, 1993).  

Em 1987 o conceito foi retomado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, formado pela Organização das Nações Unidas (ONU), através do relatório Nosso 

Futuro Comum, comumente chamado Relatório Bruntland. Segundo este documento, 

desenvolvimento sustentável contém a seguinte definição: desenvolvimento que responde às 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas 

próprias necessidades (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD, 

1988).   

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro em 1992 teve como objetivo não apenas buscar a preservação ambiental, mas 
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também o equilíbrio entre o crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental. A 

Agenda 21, documento produzido pela Conferência, aborda a questão do desenvolvimento 

sustentável: 

O desenvolvimento sustentável propõe-se, com prioridade, a reduzir as 
desigualdades sociais que, cada vez mais, separam países pobres de ricos, criando 
fossos intransponíveis entre nações e também entre regiões, estados e municípios 
de um mesmo país. É imperativo, portanto, maior geração de emprego e renda, 
além da busca constante pela valorização do capital humano e das conquistas no 
campo social. O fim último e essencial do desenvolvimento sustentável é, pois, a 
garantia de vida com qualidade para todos.  (BRASIL, p.5, 2007). 

 

Atualmente o conceito ainda é muito discutido e incorporado por inúmeras instituições, 

governos e órgãos não governamentais. Além disso, a questão do desenvolvimento sustentável é 

tida como base fundamental para múltiplos estudos científicos.  

Um dos maiores questionamentos em relação ao assunto diz respeito à forma de avaliar o 

desenvolvimento sustentável das cidades. Muitos estudos e instituições utilizam o conceito de 

desenvolvimento sustentável se dirigindo apenas a questão ambiental ou a questão social 

(MENEGAT; ALMEIDA, 2004). Os autores propõem cinco elementos de avaliação do 

desempenho ambiental das cidades. São os seguintes: controle de doenças contagiosas e 

parasitárias; controle dos perigos físicos e químicos no lar, no local de trabalho e na cidade em 

geral; universalização de um ambiente urbano de boa qualidade para todos os habitantes; 

minimização das transferências de custo ambientais para os habitantes e ecossitemas no entorno da 

cidade; incentivo ao consumo sustentável. 

Outra importante questão relacionada ao desenvolvimento sustentável é: como manter ou 

tornar um ambiente urbano de boa qualidade e sem transferências de ônus a outras localidades se as 

cidades crescem desordenadamente e de forma extremamente rápida? 

Uma questão relacionada a sustentabilidade de áreas urbanas refere-se ao crescimento 

urbano. Para HAUGTHER e HUNTER (1994) o crescimento e o desenvolvimento das cidades gera 

aumento das demandas urbanas, o que traz a deterioração do ambiente global. Em cidades mais 

desenvolvidas há maior consumo dos recursos do que em áreas mais pobres. Entretanto, em cidades 

mais ricas são melhores os serviços de saneamento básico e infra-estrutura de saúde, diferentemente 

de  cidades com poucos recursos. 

Em relação à sustentabilidade dos recursos hídricos em áreas urbanas, um dos pontos mais 

relevantes diz respeito à existência de serviços de saneamento ambiental, tais como coleta e 
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tratamento de esgoto, atendimento de água e esgoto e correta destinação dos resíduos sólidos. 

Através desses serviços atenuam-se os conflitos ambientais entre localidades, diminui-se o número 

de casos de doenças por veiculação hídrica e aumenta-se a qualidade do ambiente urbano. 

A sustentabilidade dos recursos hídricos pode ser maximizada a partir da gestão dos recursos 

hídricos (contida na gestão ambiental) através de ações que viabilizem o atendimento e a proteção 

dos mesmos. Portanto pode-se avaliar a sustentabilidade hídrica de diferentes locais, como 

municípios por exemplo, através da gestão exercida pelo governo. 

 

 

3 INDICADORES AMBIENTAIS  

 

 

O uso de indicadores é uma forma de avaliar e comparar diferentes períodos ou localidades 

em relação a determinado fenômeno. “A valorização dos indicadores durante a implementação de 

políticas públicas decorre justamente de sua aplicabilidade à sinalização do desenvolvimento, em 

todas as suas facetas, como o crescimento econômico, o bem-estar humano e a qualidade 

ambiental” (MAGALHÃES, 2007). Desta maneira sua utilização é muito difundida para 

instauração de programas e ações governamentais e para avaliações daquelas já existentes.  

Um indicador pode ser simples ou composto, em que o primeiro é construído a partir de uma 

realidade específica e o segundo possui dois ou mais indicadores simples juntos, denominado 

índice.  

Os índices são valores numéricos que expressam quantitativamente o indicador; utilizam 

funções matemáticas para agregar parâmetros ou indicadores e sintetizam numericamente uma 

massa de dados (LAURA, 2004). Os cientistas buscam o conhecimento e uma compreensão do 

mundo, os políticos precisam de informação que os ajudará a formular políticas executáveis e o 

público em geral somente quer saber se suas metas e objetivos estão sendo satisfeitos. Em termos de 

comunicação, o critério para usar um indicador ou índice é que ele permite dizer aos usuários algo 

que eles precisam saber (Figura 1) (LAURA, 2004). 
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Figura 1: Relação entre a condensação de dados e a audiência 
Fonte: WRI, 1995 apud Shields et al, 2002 apud Laura, 2004. 

  

Durante a montagem de indicadores, a primeira etapa a seguir corresponde à definição do 

conceito abstrato que se pretende analisar. A partir disso, passa-se à especificação de suas 

dimensões e formas de interpretação, tornando possível de ser indicado de forma quantitativa. O 

próximo passo consiste em buscar estatísticas públicas, vindas de censos, pesquisas amostrais, etc. 

Por fim, as estatísticas disponíveis são computadas e combinadas aos indicadores, traduzindo o 

conceito abstrato em termos quantitativos. (JANUZZI, 2001). 

Também é desejável que os indicadores contenham determinadas características desejáveis 

para seu melhor desempenho, quais sejam: fácil compreensão para análises, significativa relevância 

para a sociedade, sensibilidade em reproduzir as mudanças do fenômeno estudado, periodicidade, 

fonte de dados confiáveis, mensurabilidade, transparência em sua metodologia, fácil acessibilidade 

e obtenção dos dados (ENGECORPS, 2007; MARZALL, 2000; MIRANDA; TEIXEIRA, 2002; 

JANUZZI, 2001). 

O uso de indicadores sociais começou a ser difundido na década de 1940. Nesta época o 

aumento na sua utilização efetivou-se a partir de indicadores sociais. A partir dos anos 60 eles 

começaram a ser valorizados com a meta de combater a ênfase econômica e valorizar idéias como a 

equidade social e o fortalecimento da sociedade civil (HERCULANO, 1998; JANUZZI, 2001). 

A partir da década de 1980 estimou-se a utilização de indicadores ambientais. Este fato veio 

concomitantemente ao aumento da discussão ambiental e do ensejo da sociedade em solucionar os 

problemas ambientais. Atualmente seu uso é muito difundido em pesquisas governamentais e 

acadêmicas no mundo todo. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida 

como Rio 92, produziu um documento intitulado Agenda 21 que aborda a importância do 
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desenvolvimento sustentável e a utilização de indicadores de sustentabilidade. No capítulo 40 o 

documento aponta para a importância da coleta, avaliação e divulgação dos dados. Além disso, 

indica que deve haver relacionamento entre as informações e os dados ambientais, demográficos, 

sociais e de desenvolvimento:  

 

É preciso desenvolver indicadores de desenvolvimento sustentável que sirvam de 
base sólida para a tomada de decisões em todos os níveis e que contribuam para 
uma sustentabilidade auto-regulada dos sistemas integrados de meio ambiente e 
desenvolvimento.  

 
 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desenvolveu em 

1993 a matriz de indicadores de sustentabilidade intitulada PER (pressão – estado - resposta). A 

proposta da matriz PER era fornecer mecanismos para o monitoramento do progresso ambiental 

para os países que fazem parte da instituição, com grande importância internacional (VAN 

BELLEN, 2005). 

O Projeto Geo Cidades foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) em 1995. O objetivo principal é avaliar o estado do meio ambiente em aglomerações 

urbanas a partir dos processos de urbanização que engendram impactos nos recursos naturais e 

ecossistemas urbanos. A estrutura de análise ambiental empregada consiste na matriz de indicadores 

denominada PEIR (Pressão-Estado-Impacto-Resposta), sendo um aprimoramento da estrutura PER. 

Os fenômenos que refletem os processos antrópicos e suas dinâmicas, capazes de engendrar 

as causas dos problemas ambientais, referem-se aos indicadores de pressão. O estado em que o 

meio ambiente se encontra, sendo resultado sinérgico das atividades humanas, são revelados através 

dos indicadores de Estado. Os indicadores de impacto mostram os efeitos sócio-econômicos e de 

qualidade de vida da sociedade. As ações e projetos gerados com a finalidade de minimizar os 

problemas urbanos e aumentar a sustentabilidade ambiental pela sociedade correspondem aos 

indicadores de resposta.  

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Área de estudo 
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Como universo da pesquisa encontram-se os 58 municípios com sede na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI-5), componentes das Bacias Hidrográficas dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ em sua porção paulista (Figura 2). 

As Bacias Hidrográficas PCJ compreendem 15.303,67 km2, sendo 92,6% no Estado de São 

Paulo e 7,4% no Estado de Minas Gerais (MG). No Estado de São Paulo, as Bacias PCJ, todas 

afluentes do Rio Tietê, estende-se por 14.137,79 km2, sendo 11.402,84 km2 correspondentes a 

Bacia do Rio Piracicaba, 1.620,92 km2 a Bacia do Rio Capivari e 1.114,03 km2 a Bacia do Rio 

Jundiaí (IRRIGART, 2009). Os principais acessos são as Rodovias dos Bandeirantes (SP- 348), 

Anhangüera (SP-303), Santos Dumont (SP-75), Dom Pedro I (SP-65) e Fernão Dias (BR-381).  

 

 

Figura 2.  Localização das Bacias PCJ no Estado de São Paulo. 

 

A UGRHI - 5 possui sete sub-bacias, sendo cinco pertencentes ao rio Piracicaba (Piracicaba, 

Corumbataí, Jaguari, Camanducaia e Atibaia), além do Capivari e Jundiaí. Os principais cursos 

d’água que atravessam a área das Bacias PCJ são os rios Atibaia, Atibainha, Cachoeira, 
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Camanducaia, Capivari, Corumbataí, Jaguari, Jundiaí e Piracicaba. Os principais reservatórios da 

região referem-se ao trecho que adentra o rio Piracicaba, do reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Barra Bonita; o reservatório Salto Grande, no rio Atibaia; os reservatórios Jacareí e Jaguari, no rio 

Jacareí; o reservatório de Atibainha, no rio de mesmo nome; e o reservatório da Cachoeira, no rio 

de mesmo nome. Esses quatro últimos reservatórios representam uma parte importante do Sistema 

Produtor Cantareira (IRRIGART, 2009). 

Como forte impulsor do crescimento da região encontra-se o processo de desconcentração 

industrial da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Este fenômeno ocorreu durante a década 

de 1970, onde as indústrias antes estabelecidas na capital transferiram-se principalmente para os 

municípios do interior paulista localizados ao longo da rodovia Anhanguera, a fim de distanciarem-

se da Grande São Paulo. Algumas vantagens encontradas na região se tratam da localização 

privilegiada junto a vários eixos de ligação entre a RMSP, o interior do Estado e o Triângulo 

Mineiro.   

Na região há predomínio da produção de cana-de-açúcar, onde se formou um complexo 

agroindustrial de açúcar e álcool, formado a partir do forte impulso de políticas públicas de 

incentivo à substituição da matriz energética (Pró-Álcool) e às culturas exportadoras. As Regiões de 

Governo de Piracicaba e de Rio Claro são referências da agroindústria sucroalcooleira no Estado de 

São Paulo.  

A atividade industrial abriga plantas industriais articuladas em grandes e complexas cadeias 

produtivas. Sobressaem-se os setores de: alimentos e bebidas (correspondente à cerca de um quarto 

da produção estadual) materiais de transporte, químico e petroquímico, de material elétrico e de 

comunicações, mecânico, de produtos farmacêuticos e perfumaria e de borracha. Em Paulina 

destaca-se o pólo Petroquímico, composto pela Refinaria do Planalto (Replan), da Petrobras,  e  por  

outras  empresas  do  setor químico e petroquímico; em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara 

d´Oeste, o parque  têxtil; em Campinas e Hortolândia, o pólo de alta tecnologia, formado por 

empresas ligadas à tecnologia de informação, em Piracicaba destaca-se as indústrias do setor metal-

mecânico e em Santa Gertrudes ressalta-se o setor cerâmico (IRRIGART, 2008).  

A partir da década de 1980 também existe na região um tipo de turismo ligado a 

concentração de investimentos (loteamentos de chácaras e condomínios fechado) para lazer em “um 

dia” ou um fim de semana. Municípios como Vinhedo, Valinhos, Itatiba, Louveira e Indaiatuba 

possuem este tipo de turismo, responsável por uma variação sazonal da população e, 
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consequentemente, no consumo de água, produção de efluente doméstico e de resíduos sólidos 

domésticos (IRRIGART, 2007). 

De acordo com o IBGE, a população total dos municípios pertencentes à UGRHI – 5 em 

2008 compreendia 4.975.692,00 pessoas. Os municípios mais populosos correspondem a Campinas, 

Piracicaba, Jundiaí, Limeira, Sumaré, Americana, Rio Claro, Hortolândia, Santa Bárbara d´Oeste e 

Indaiatuba. Os municípios menos populosos são Águas de São Pedro, Mombuca, Analândia, 

Corumbataí, Santa Maria da Serra, Ipeúna, Tuiuti, Pedra Bela e Saltinho.  

Campinas, a cidade mais populosa da região, apresentava em 2007 uma densidade 

demográfica igual a 1.118,83 hab/km². Embora tenha crescido a elevadas taxas na década de 70, 

observa-se uma queda na tendência de crescimento de sua população.  Isso se deve ao “efeito 

metropolização”, ou seja, há forte interdependência entre Campinas e os municípios em seu entorno 

e considerável parte de sua população ativa reside em cidades vizinhas (CBH – PCJ, 2008). 

Os principais centros urbanos são os constituídos por Campinas e Jundiaí. Em Campinas 

inclui-se as cidades de Valinhos, Vinhedo, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, 

Americana, Santa Bárbara D´Oeste, Monte Mor e Indaiatuba. Jundiaí inclui Várzea Paulista e 

Campo Limpo Paulista, os quais se postam junto aos principais eixos de ligação entre Campinas e 

São Paulo – vias Anhangüera e Bandeirantes.  

A expansão horizontal da Região Metropolitana de Campinas (RMC) ultrapassou os limites 

físicos de importantes rodovias estaduais e muitas vezes não é mais possível determinar 

visivelmente onde termina uma cidade e onde começa outra, devido o fenômeno de conurbação. Tal 

interligação tornou possível que uma parcela da população de baixa renda trabalhe em Campinas e 

resida, por exemplo, em Sumaré ou Hortolândia (CBH – PCJ, 2008). 

O crescimento populacional da região encontra-se entre os principais problemas associados 

aos recursos hídricos superficiais, destacando-se a expansão urbana e a disseminação dos 

loteamentos habitacionais, principalmente na região de produção de água das bacias hidrográficas 

(IRRIGART, 2007). Observa-se que a escassez dos recursos hídricos na região decorre não apenas 

de problemas quantitativos, mas principalmente em relação à baixa qualidade da água. Além disso, 

cerca de 73% do território são ocupados por usos humanos. Restam apenas 21% do solo coberto por 

vegetação remanescente da Mata Atlântica, em seus estágios inicial, médio e avançado de 

regeneração (IRRIGART, 2007). 
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4.2 Procedimentos da pesquisa 

 

 

Os indicadores foram elaborados a partir da estrutura formulada pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA relacionada a indicadores de Pressão, Estado, Impacto e 

Resposta. Neste trabalho consideraram-se os indicadores de resposta, obtidos através das atitudes 

dos governos locais em relação aos problemas ligados aos recursos hídricos.  

Os princípios fundamentais ao processo de gestão ambiental relacionam-se a variáveis 

financeiras, participativas, jurídicas (Toledo, 2005; Laura, 2004) e de desempenho. Este trabalho 

formulou um índice de acordo com o princípio do desempenho. 

O desempenho da gestão de recursos hídricos foi avaliado a partir de indicadores que 

revelam se os esforços em relação a gestão de recursos hídricos municipal estão sendo efetivos. 

Para tanto, selecionou-se alguns indicadores referentes ao saneamento ambiental, na medida em que 

os mesmos podem ser considerados como proxy do esforço de gestão de recursos hídricos em um 

município.   

Para esta pesquisa priorizou-se os indicadores que revelassem os esforços municipais em 

gestão de recursos hídricos. Foram formulados a partir de características desejáveis, quais sejam: 

fácil compreensão para análises, significativa relevância para a sociedade, sensibilidade em 

reproduzir as mudanças do fenômeno estudado, periodicidade, fonte de dados confiáveis, 

mensurabilidade, transparência em sua metodologia, fácil acessibilidade e obtenção dos dados 

(ENGECORPS, 2007; MARZALL, 2000; MIRANDA; TEIXEIRA, 2002; JANUZZI, 2001).Os 

indicadores selecionados e a fonte podem ser vistos no Quadro 1. 

 
Quadro 01: Indicadores selecionados e fonte 
Indicadores de desempenho (2008) Fonte 

Atendimento de água (%) Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento Básico - SNIS Atendimento de esgoto (%) 

Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto 
do Município – ICTEM (0 a 10) 
 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 
CETESB 

Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos – 
IQR (0 a 10) 

Organizado por: Graziele Muniz Miranda 
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Todos os dados foram encontrados para o ano de 2008 e padronizados de 0 a 1 da seguinte 

maneira: os dados encontrados em porcentagem (atendimento de água e atendimento de esgoto) 

foram divididos por 100 e os dados referentes ao ICTEM e IQR foram divididos por 10, onde 

quanto mais próximo a 1 melhor o serviço e mais próximo a 0 pior ou inexistente o serviço.  

O Índice de Desempenho na Gestão - IDG foi elaborado a partir da soma da pontuação dos 

indicadores e divisão por quatro. De acordo com o IDG, os municípios foram classificados em 

desempenho na gestão de recursos hídricos baixo, médio e alto de acordo com a variabilidade dos 

resultados em cada município em relação aos outros através do desvio padrão. Para isso calculou-se 

a média do IDG de todos os municípios estudados. Em seguida mediu-se a variância de cada 

município em relação a média dos municípios avaliados para a partir da raiz quadrada da média da 

variância obter-se o desvio padrão do IDG, apresentado na Tabela 1. 

 

 

4.3 Desempenho na gestão de recursos hídricos nos municípios das Bacias PCJ 

 
 

A partir dos dados brutos obtidos para cada indicador, foi possível compor o IDG. A média 

dos valores do IDG dos municípios foi de 0,71 e o desvio padrão calculado foi de 0,14. A partir 

desses valores chegou-se à classificação contida na Tabela 2: 

 

Tabela 1: Classificação do desempenho do municípios de acordo com o IDG 
Classificação de desempenho Valores do IDG 
Baixo 0,79 a 1 
Médio 0,64 a 0,78 
Alto 0 a 0,63 
Organizado por: Graziele Muniz Miranda 
 
A Tabela 3 apresenta os valores do IDG em cada município avaliado e a classificação em 

desempenho alto, médio e baixo. 
 
Tabela 3 - Índice de Desempenho na Gestão de Recursos Hídricos nos municípios das Bacias PCJ em 2008. 

Municípios População 
(2008) 

IDG 
2008 

Desem-
penho 

Municípios Poplação 
(2008) 

IDG 
2008 

Desem-
penho 

Águas de São 
Pedro  

2547 0,63    Baixo Mombuca 3440 0,70     Médio 

Americana 203283 0,88   Alto Monte 
Alegre do 
Sul  

7371 0,69   Médio 

Amparo 65466 0,60   Baixo Monte Mor 45811 0,50     Baixo 
Analândia 4471 0,75   Médio Morungaba 12999 0,76   Alto 
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Artur 
Nogueira  

42567 0,76   Alto Nazaré 
Paulista  

15168 0,47    Baixo 

Atibaia  125418 0,64   Médio Nova 
Odessa 

48170 0,79    Alto 

Bom Jesus dos 
Perdões 

17571 0,73  Médio Paulínia 81544 0,82  Alto 

B. Paulista 144066 0,69   Médio Pedra Bela 6097 0,28  Baixo 
Campinas 1056644 0,82   Alto Pedreira 40269 0,70     Médio 
C. L. Paulista  73885 0,60   Baixo Pinhalzinho 12451 0,60     Baixo 
Capivari 45915 0,82   Alto Piracaia 22815 0,60     Baixo 
Charqueada 15213 0,75  Médio Piracicaba 365440 0,84  Alto 
Cordeirópolis 20445 0,72   Médio Rafard 8370 0,65   Médio 
Corumbataí 4109 0,94  Alto Rio Claro 189834 0,76   Alto 
Cosmópolis 57951 0,74   Médio Rio d. 

Pedras 
28036 0,71    Médio 

Elias Fausto 15192 0,66  Médio Saltinho 7029 0,90      Alto 
Holambra  9951 0,67  Médio Salto  108471 0,89  Alto 
Hortolândia 201049 0,48   Baixo Santa 

Bárbara 
d’Oeste 

187908 0,85   Alto 

Indaiatuba 180524 0,79   Alto Santa 
Gertrudes 

20568 0,70    Médio 

Ipeúna  5570 0,72  Médio Sta. Maria 
da Serra  

5809 0,86   Alto 

Iracemápolis 19329 0,98   Alto Santo 
Antonio de 
Posse 

20973 0,58   Baixo 

Itatiba 97462 0,78   Alto São Pedro 31257 0,64  Médio 
Itupeva 40972 0,53  Baixo Sumaré 237135 0,77  Alto 
Jaguariúna 40066 0,82   Alto Tuiutí 6165 0,59   Baixo 
Jarinu 22301 0,39   Baixo Valinhos 105282 0,89   Alto 
Joanópolis 11107 0,64  Médio Vargem 7092 0,46   Baixo 
Jundiaí 347738 0,94   Alto Várzea 

Paulista 
105954 0,64   Médio 

Limeira 278776 0,79   Alto Vinhedo 62240 0,83   Alto 
Louveira 32406 0,73   Médio     

Organizado por: Graziele Muniz Miranda 
 

Percebe-se que os municípios com maior população (Campinas, Americana, Sumaré, Rio 

Claro, Piracicaba, Jundiaí e Limeira) possuem desempenho alto na gestão de recursos hídricos. Isto 

se deve ao fato dos mesmos possuírem níveis mais altos em relação aos serviços de saneamento 

ambiental. De outro modo, os três municípios com menor IDG (Pedra Bela, Jarinu e Vargem) 

possuem menos de 23.000 habitantes.  

Dentre os indicadores que compõem o IDG, o ICTEM dos municípios estudados foi o que 

possuiu menores valores e maior variação entre os municípios. De maneira geral, a coleta e o 

tratamento de esgoto possuem níveis baixos na maioria dos municípios analisados. Em relação aos 
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outros indicadores há menor variação nos valores dos municípios e quase todos possuem mais de 

0,5 pontos (exceto Jarinu, Monte Mor, Nazaré Paulista e Pedra Bela).

Através da Figura 2 visualiza-se que os municípios com IDG alto concentram

central das Bacias e os municípios com baixo IDG situam

estudada. 

 

Figura 3 - IDG nos municípios das Bacias PCJ em 2008.

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Através do Índice de Desempenho na Gestão de Recursos Hídricos 

avaliar e comparar os municípios pertencentes às Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, 

e Jundiaí – PCJ em relação a existência de serviços relacionados ao saneamento ambiental.
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outros indicadores há menor variação nos valores dos municípios e quase todos possuem mais de 

0,5 pontos (exceto Jarinu, Monte Mor, Nazaré Paulista e Pedra Bela). 

se que os municípios com IDG alto concentram

central das Bacias e os municípios com baixo IDG situam-se principalmente na porção leste da área 

IDG nos municípios das Bacias PCJ em 2008. 

Através do Índice de Desempenho na Gestão de Recursos Hídricos – IDG foi possível 

avaliar e comparar os municípios pertencentes às Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, 

PCJ em relação a existência de serviços relacionados ao saneamento ambiental.
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outros indicadores há menor variação nos valores dos municípios e quase todos possuem mais de 

se que os municípios com IDG alto concentram-se na parte 

se principalmente na porção leste da área 

 

IDG foi possível 

avaliar e comparar os municípios pertencentes às Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari 

PCJ em relação a existência de serviços relacionados ao saneamento ambiental. 
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Selecionaram-se indicadores ligados a saneamento ambiental devido a capacidade dos 

mesmos revelarem o desempenho na gestão dos recursos hídrico, pois se os serviços de saneamento 

ambiental são inexistentes ou insuficientes em um município, significa que os esforços do governo 

em relação a gestão de recursos hídricos não são eficazes. 

Os indicadores selecionados e aplicados mostraram-se válidos devido a capacidade de 

revelarem de maneira simples e de fácil compreensão o desempenho na gestão dos recursos hídricos 

da área estudada. Mostra-se viável a comparação do desempenho alcançado pelo municípios em 

períodos diferentes para previsão de cenários futuros. 
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RESUMO 
 
As transformações que ocorreram na agropecuária brasileira, diante do processo de mecanização, 
provocaram diversas modificações nas relações de trabalho no campo, tendo impactado de forma 
diferente cada uma das regiões do país. Com tal conjuntura, objetiva-se analisar o perfil dos postos 
de trabalho formal agropecuário da região Nordeste. Propõe-se que o emprego formal desse setor 
tem absorvido os impactos da mecanização de forma acentuada. Metodologicamente, utiliza-se uma 
revisão de literatura acerca da mecanização da agropecuária e seus impactos no mercado de 
trabalho, além de recorrer-se a alguns programas de desenvolvimento regional com ênfase em suas 
políticas agrícolas. Além disso, utilizam-se dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do 
Trabalho e do Emprego (MTE) para os anos de 1999 e 2009. As informações contidas nas bases de 
dados mostram participação significativa do emprego formal agropecuário no Nordeste em relação 
ao quantum nacional, como também postos de trabalho concentrados em pequenos estabelecimentos 
e predominantemente para a mão-de-obra masculina. Observou-se ainda grande contingente de 
ocupados na faixa etária de 30 a 49 anos e ocupados com escolaridade de até o 5º ano do ensino 
fundamental incompleto. Além disso, destacou-se a forte concentração de ocupados com 
rendimentos de até 2 salários mínimos (SM) e elevada rotatividade nos postos de trabalho traduzida 
pelos elevados percentuais daqueles que deixaram seus postos de trabalho em até menos de 1 ano.      
Palavras-chave: Emprego Formal, Agropecuária, Nordeste. 
 
ABSTRACT 
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The transformations in Brazilian agriculture, before the mechanization, have caused several changes 
in labor relations in the field, having this, impacted differently in each region of the country. With 
such a situation, the objective is to analyze the profile of formal agricultural jobs in the Northeast. It 
is proposed that formal employment in this sector has absorbed the impact of mechanization 
sharply. Methodologically, it uses a literature review about the mechanization of agriculture and its 
impacts on the labor market, and some resort to regional development programs with emphasis on 
their agricultural policies. In addition, we use data from the General Register of Employed and 
Unemployed (CAGED) and the List Annual Social Information (RAIS) of the Ministry of Labor 
and Employment (MTE) for the years 1999 and 2009. The information contained in the database 
showed significant interest in formal employment in agriculture in the northeast compared to the 
national quantum, but also jobs concentrated in small establishments and predominantly to the 
manpower male.  We also observed a large number of employed persons aged 30 to 49 years and 
busy with schooling up to the 5th year of elementary education. Furthermore, they emphasized the 
strong concentration of income in busy getting up to two minimum wages (MW) and high turnover 
in jobs translated by the high percentage of those who left their jobs within less than one year. 
Keywords: Formal Employment, Agriculture, Northeast.  
 
RESUMEN 
 
Las transformaciones en la agricultura brasileña, antes de que el proceso de mecanización, causado 
varios cambios en el ámbito de las relaciones laborales, habiendo afectado de manera diferente en 
cada región del país. Con esta situación, el objetivo es analizar el perfil de los puestos de trabajo 
formales agrícolas en el Noreste. Se propone que el empleo formal en este sector ha absorbido el 
impacto de la mecanización bruscamente. Metodológicamente, se utiliza una revisión de la 
literatura acerca de la mecanización de la agricultura y sus impactos en el mercado de trabajo, y 
algunos recurren a programas de desarrollo regional con énfasis en sus políticas agrícolas. Además, 
utilizamos los datos del Registro General de Empleados y Desempleados (CAGED) y el Informe 
Anual de Informaciones Sociales (RAIS) del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) para los años 
1999 y 2009. La información contenida en las bases de datos mostró un gran interés en el empleo 
formal en la agricultura en el noreste en comparación con la cuantía nacional, sino también puestos 
de trabajo se concentra en pequeños establecimientos y sobre todo a la mano de obra masculina. 
También se observó un gran número de personas ocupadas de 30 a 49 años y ocupados con 
escolaridad hasta el 5 º año de educación primaria. Además, hicieron hincapié en la fuerte 
concentración de personas ocupadas con ingresos de hasta dos salarios mínimos (SM) y la alta 
rotación de puestos de trabajo traducido por el alto porcentaje de los que abandonaron sus puestos 
de trabajo al menos hasta un año. 
Palabras clave: Empleo Formal, Agricultura, Nordeste. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Caracterizada como a região mais seca e de maiores períodos de estiagem do país, o 

Nordeste tem se configurado no cenário econômico nacional como forte dependente de ações 

políticas voltadas ao combate à pobreza causada pelas fortes secas que castigaram a região em todo 



Evolução do Emprego Formal na Agropecuária do Nordeste Brasileiro – 1999-2009                                                  99 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 
 

o seu contexto histórico. Desde a perda do dinamismo econômico colonial, constituído pela 

economia açucareira, que essa região não se concretizou mais como produtora agropecuária de 

grande dinamismo.   

 Com variedade climática e de solos, tanto para agricultura como para a pecuária, 

diferenciado das demais regiões brasileiras, o Nordeste desenvolveu relações de produção na 

pecuária e na agricultura (zona da mata, faixa úmida da região) que se destacaram em seu contexto 

histórico-econômico desde o período colonial. Notadamente, a partir do seu auge com a cana-de-

açúcar, e do declínio com a perda de dinamismo dessa atividade, a região não teve mais nenhum 

produto agrícola de envergadura em sua pauta de produção. 

 A partir das políticas de desenvolvimento regional promovidas pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), assistiu-se, notadamente com o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), a partir de 1975, a grandes projetos de dinamização de atividades 

agrícolas na região (SOUZA, 1997; ARAÚJO, 2000). Pelo II PND, destacaram-se os projetos de 

irrigação do Vale do São Francisco no eixo Juazeiro-Petrolina e no Vale do Rio Açu, no estado do 

Rio Grande do Norte. Esses programas de irrigação constituíram importantes polos produtores de 

frutas irrigadas com mercado interno e externo para a produção. 

 Essa proposta ampliou o caráter do emprego na agropecuária da região, perpassando os 

limites impostos pela cana-de-açúcar nos estados de Pernambuco, Paraíba e do Rio Grande do 

Norte que eram de elevada sazonalidade. Contudo, as investigações observadas na literatura têm 

demonstrado um perfil de postos de trabalho acentuadamente precário nessa região ao longo do 

tempo. 

 A atividade agropecuária tem elevado a oferta de postos de trabalho no Nordeste brasileiro, 

mas mesmo assim, as avaliações empíricas1 apontam para condições precárias de ocupações, com 

elevada sazonalidade e salários extremante baixos nesse setor, além da rotatividade nos postos de 

trabalho ser acentuadamente gritante. Com tal conjuntura, não se pode assegurar dinamismo 

constante de uma atividade sazonal que não possibilite melhores condições de vida para os 

envolvidos no processo, bem como, não oportunize possibilidades de melhorias sociais. 

 Nessas condições, é pretensão deste estudo avaliar a evolução do emprego formal na 

agropecuária nordestina, assim como o perfil de seus postos de trabalho. Serão comparados os anos 

de 1999 e 2009, com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral 

                                                 
1 Para melhor Compreensão, ver Silva Filho, Vale e Silva, 2009; Vilhena, Silva Filho e Holanda, 2010.  
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de Empregados e Desempregados (CAGED), sendo as bases de dados do Ministério do Trabalho e 

do Emprego (MTE). 

 Metodologicamente, utiliza-se uma revisão de literatura acerca do mercado de trabalho 

agropecuário da região, além de uma avaliação empírica de dados com variáveis referentes à 

participação de trabalhadores ocupados formalmente segundo tamanho do estabelecimento, sexo, 

idade, grau de instrução, rotatividade e remuneração dos ocupados na agropecuária. 

  Para atingir o objetivo proposto, o artigo está estruturado da forma seguinte: além dessa 

introdução, na segunda seção, discutem-se alguns condicionantes dos problemas inerentes à 

agropecuária nordestina à luz das políticas de desenvolvimento regional implementadas na região. 

Na terceira seção, faz-se um posicionamento acerca de estudos empíricos realizados no mercado de 

trabalho agropecuário brasileiro e da região. Na seção seguinte, apresenta-se a estatística descritiva 

dos dados coletados para esse estudo; e, por último, apresenta-se as considerações finais. 

 

 

2 O NORDESTE NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 

PROPOSTO PELA SUDENE E PELOS PNDs  

 

 

 Os problemas de ações climáticas no Nordeste brasileiro foram, durante décadas, 

interpretados como responsáveis pelos problemas sócio-econômicos que castigavam a região por 

muitos anos. A conjuntura que se formava diante de tais problemas construiu programas de ações 

voltadas ao atendimento imediato das causas sem, no entanto, procurar a origem da desigualdade 

regional e entendê-la como fator de ações políticas e não climáticas, como se interpretavam até 

então. 

 A partir das ações resultantes do esforço ingente do Grupo de Trabalhos para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), procurou-se observar os problemas da região Nordeste, 

sem, contudo, perder a percepção de sua capacidade potencial de região dinâmica, de grande 

diversidade e capacidade de alavancar o desenvolvimento. A proposta do GTDN, portanto, 

apresentou um Nordeste de possibilidades e de potencialidades de promoção de crescimento 

sustentado, diferentemente das ações políticas que norteavam a região com políticas de 

assistencialismo.  
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 Contudo, interpretando Lago (1990) e Souza (1997), foi com o I PND que se constituiu, de 

fato, uma política de desenvolvimento para a região, norteada por princípios capazes de destacar o 

potencial econômico regional e mobilizar a expansão das atividades econômicas a partir de tais 

recursos. Para tanto, convergem os autores que seria necessário o desenvolvimento de políticas de 

incentivos fiscais e melhoramento da infra-estrutura regional como forma de potencializar o 

investimento e a formação bruta de capital fixo.  

 Conforme Araújo (2000) foi com o II PND que observou-se transformações significativas 

nas políticas de desenvolvimento do Nordeste. Esse programa tinha como objetivo principal a 

construção de elos entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, reduzindo assim as disparidades 

existentes e eliminando as fronteiras do país (ARRAES; QUEIROZ; ALVES, 2008; SILVA 

FILHO; QUEIROZ, 2009). Nessa proposta, além da industrialização da região, com apoio do 

estado, propunha-se o desenvolvimento das áreas de maiores potencialidades agropecuárias na 

região. 

 À medida que avançavam as ações e intervenções da SUDENE e dos PNDs nas políticas de 

desenvolvimento regional difundidas para o Nordeste, assistia-se à transformação das estruturas 

arcaicas de região sucateada, que se revestia de uma nova roupagem, principalmente no tocante às 

estruturas produtivas. Contudo, os problemas de ordem social existentes pareciam persistir e 

avançavam com rapidez. A concentração dos investimentos em alguns estados da região 

(ALMEIDA; ARAÚJO, 2004), como também a existência de pequenos polos com elevado 

dinamismo (ARAÚJO, 2000; MENEZES; CARVALHO, 1999) romperam com a concepção de 

desenvolvimento integrado de todo o Nordeste e criaram as “ilhas de prosperidades” (PACHECO, 

1998) na região, deixando grande contingente populacional entregue à própria sorte. 

 Além disso, das propostas direcionadas pela SUDENE, duas anularam-se totalmente: a 

retirada de excedente populacional para a fronteira agrícola do estado do Maranhão; e a reforma 

agrária, como meio de modificar a estrutura fundiária altamente concentrada (CANO, 2002). Com 

tal fracasso, Oliveira (1981) interpretou que a SUDENE foi criada com o objetivo de beneficiar a 

burguesia industrial do eixo Sul-Sudeste e os industriais decadentes do Nordeste brasileiro. Já 

Furtado (1989) acreditava que o fracasso da SUDENE teria sido resultado da transferência de 

recursos para a Amazônia, assim como em função do insucesso dos primeiros projetos financiados, 

além de outros motivos. 

 Com isso, a concentração demasiada dos recursos em alguns setores foi observada durante 

muitos anos de atuação dos projetos financiados pela SUDENE. O gráfico 1 apresenta a distribuição 
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de projetos por setor durante os anos de 1962-1990. Conforme se pode observar, mais da metade 

dos projetos estavam no setor industrial. Se houve relação com os interesses da burguesia, como 

interpretado por Oliveira (1981), essa forte concentração pode ter ocasionado distorções acentuadas 

entre o objetivo inicial, ou pelo menos parte dele, e os resultados efetivamente constatados pelas 

ações assistidas. 

 O setor agrícola auferiu, nesse período, 7,6% dos projetos implementados, concentrados, em 

sua maioria, na agricultura irrigada que tem cunho de atividade capitalista se feita analogia com a 

familiar.                           

 
Gráfico 1: Distribuição setorial dos projetos de 1962 até  1990. 

 
 Fonte: SUDENE-BNB, 1990.   
        
 Tais configurações permitem observar as ações dos projetos aprovados pela SUDENE e suas 

possibilidades de promover a expansão capitalista no Nordeste brasileiro. Em relação ao mercado 

de trabalho constituído pelo desenvolvimento industrial da região, há elevada produção literária que 

mostra a precariedade dos postos de trabalhos criados em diversos períodos analisados2. Contudo, 

em relação ao setor agropecuário, há relativa carência de pesquisas que tenham investigado o 

emprego nesse setor.  

 Diante disso, a seção que se segue tem por finalidade observar o mercado de trabalho 

agrícola conforme proposto pelo estudo. Tal propósito é compatível com a discussão teórica aqui 

apresentada, haja vista que o propósito norteador da pesquisa é observar o desenvolvimento do 

mercado de trabalho a partir de instituições formais que possam ou não ter sido beneficiadas por 
                                                 
2 Ver, por exemplo, Arraes, Queiroz e Alves (2008); Silva Filho e Queiroz (2009); Silva Filho e Queiroz, (2010), dentre 
outros. 
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algum tipo de incentivo orientado pela SUDENE ou por alguma outra política de ação do estado, 

nesse caso, as instituições formais de maior envergadura. 

 

 

3 MERCADO DE TRABALHO AGROPECUÁRIO: BREVES CONSIDERAÇÕES NO 

NORDESTE BRASILEIRO  

 

 

  O desemprego tecnológico das últimas décadas do século XX e início do século XXI tem 

registro em todos os setores de atividade econômica. Na agropecuária3, os registros de desemprego 

no campo a partir da modernização, ainda no final dos anos de 1960 e inicio dos anos de 1970, 

gozou de consenso na literatura, embora com intensidade variada, mas todas as regiões brasileiras 

foram afetadas (BALSADI et al., 2002; KAGEYAMA, 2004; BELIK et al., 2003; BALSADI, 

2009; SILVA FILHO; SILVA; QUEIROZ, 2010). 

 No Nordeste, os impactos foram mais acentuados em virtude da elevada quantidade de 

pessoas que ainda residiam nas zonas rurais ou que trabalhavam nesses segmentos agrícolas mesmo 

morando na zona urbana. Considerando-se que a modernização da agropecuária nordestina tem sua 

origem nos anos de 1970, com a construção de grandes perímetros irrigados graças às políticas de 

incentivo ao desenvolvimento rural da região, constatou-se aproximadamente com 40 anos, “nova” 

estrutura do meio rural da região, orientada por novas relações da produção e do trabalho na 

agropecuária nordestina. 

 Segundo Carneiro (1982), já com a PNAD de 1978, contatou-se que o desemprego atingia 

45% da força de trabalho da região Nordeste. Para esse autor, assistiu-se ainda, nesses anos 

somados ao desemprego e ao subemprego, o crescimento do emprego disfarçado naquela região. 

Essas mudanças segundo o autor são atribuídas às novas relações de produção observada no rural 

nordestino a partir da expansão dessa atividade nos moldes capitalistas. 

 Tais modificações na região acabaram por proporcionar um novo perfil para o trabalhador 

agropecuário nordestino que: 

 
Nesse processo de conversão de morador em assalariado, que se dá 
concomitantemente e em razão da mudança da base técnica de produção, gera-se 
também simultaneamente uma população excedente e um aumento da sazonalidade 
da demanda de força de trabalho. Esse dois fatores terminarão por determinar a 

                                                 
3 Refere-se à agropecuária como todas as atividades da agricultura e da pecuária ou a elas relacionadas.  



Luís Abel da Silva Filho e Jorge Luiz Mariano da Silva                                                                                                 104 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

 

expulsão de grande parte da força de trabalho das propriedades rurais, formando 
um imenso contingente de “bóias-frias”, ou “clandestinos”, residentes nas 
periferias das cidades ou vilas da região (CARNEIRO, 1982, p. 127).  
 

 Resultados semelhantes foram observados por outros autores em outras investigações. Para 

Santos e Moreira (2006), a situação torna-se mais crítica a partir da observação das configurações 

da vida dos trabalhadores que vêm do campo para as cidades. Os autores observam que eles, em sua 

grande maioria, ocupam postos de trabalhos nos setores mais precários, principalmente no âmbito 

dos serviços. Interpretando Graziano da Silva (2001), a situação é ainda mais precária para as 

mulheres que, na maioria das vezes, só encontram trabalho como empregadas domésticas e em 

condições informais.     

Balsadi et al. (2002) observaram que no Nordeste, no período de 1990 a 2000, houve 

redução da demanda por força de trabalho agrícola significativamente elevada. Os autores 

destacaram que somente o estado do Rio Grande do Norte registrou aumento da demanda nesse 

período. Esse resultado para esse estado pode estar ligado à expansão das atividades direcionadas à 

exportação de frutas do Vale do Açu ou à retomada do cultivo de algodão herbáceo na região do 

Seridó. 

 Nesse mesmo período, os autores registraram que em todo o Nordeste, cerca de 590 mil 

postos de trabalho foram massificados. Para os autores: 

 
Esse comportamento está associado à queda da demanda da força de trabalho em 
importantes culturas, distribuídas por vários estados nordestinos, como é o caso do 
algodão arbóreo (que, praticamente, desapareceu na região), do cacau, do café, da 
cana-de-açúcar (associação entre crise de preços e secas, que resultaram em forte 
redução da área cultivada e da quantidade produzida, e mudança tecnológica, com 
maiores índices de mecanização), do fumo, da mandioca e do sisal, entre outras 
(BALSADI, et al., 2002, p. 33) 
 

 Essas evidências recentemente têm sido ratificadas por algumas pesquisas acerca do emprego 

na agropecuária da região. Silva Filho, Vale e Silva (2009), comparando o emprego formal da 

agropecuária nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, observaram sérias evidências de 

precarização dos postos de trabalho. Para esses autores, crescimento significativo do uso de máquinas, 

elevada rotatividade nos postos de trabalho e redução acentuada da remuneração média por trabalhador 

têm registros constantes, mesmo diante de um cenário de melhora no nível de escolaridade dos 

ocupados. 

 No estado de Pernambuco, Souza et al. (2007) observaram que, a criação de postos de trabalho 

no setor agropecuário foi inexpressiva nos anos de 2003 e 2004. Esses resultados ratificam a forte 
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tendência observada por Silva (2007) da elevação das atividades não-agrícolas no meio rural 

nordestino, assim como as transformações no processo de mecanização da agricultura excessivamente 

elevada na região, como observado por Vale, Silva Filho e Silva (2010), além da redução da 

participação de atividades como cana-de-açúcar, cacau e algodão arbóreo na demanda por mão-de-obra 

(BALSADI, et al., 2002). 

 Resultados expressivos também foram observados por Vilhena, Silva Filho e Holanda (2010) 

quando observaram o estado do Ceará4. Os resultados mostraram queda acentuadamente elevada da 

participação percentual de ocupados na agricultura do estado que registrava 30,5% em 2001 e se 

reduziu para 19,4% em 2008. Mais expressiva ainda era a informalidade desse setor dado que, em 

2001, somente 1,5% dos ocupados trabalhava com vínculo formal, embora em 2008, se tenha elevado 

para 2,6%. Tal resultado é expressivo quando se observa o setor agrícola de estado do Nordeste. 

 

 

4 DINÂMICA DO EMPREGO FORMAL AGROPECUÁRIO NA REGIÃO NORDESTE: 

RESULTADOS EMPÍRICOS  

 

 

 Em análise aos dados da pesquisa, observa-se crescimento dos postos de trabalho agropecuário 

em todas as regiões do país. De 1999/2009, a maior taxa de crescimento observada foi a da região 

Norte (219,38%) e a menor, a do Sul (19,67%), seguido do Sudeste (22,92%). Essa taxa de 

crescimento do emprego formal na agropecuária, em menor dimensão, observada nessas últimas 

regiões, reflete a maior dinâmica da mecanização da atividade agropecuária no Centro-Sul, 

conforme observado por Graziano da Silva (1999). 

  
                 
Tabela 1: Número de emprego formal na agropecuária segundo a região brasileira - 1999/2009.  

Agropecuária, extrativa vegetal, caca e pesca 

Região 

1999 2009 Var % 

Abs % Abs % 1999/2009 

Norte 22.105 2,13 70.600 4,95 219,38 

Nordeste 155.133 14,98 225.885 15,82 45,61 

Sudeste 547.785 52,91 673.347 47,16 22,92 

Sul 192.121 18,56 229.907 16,10 19,67 

Centro-Oeste 118.190 11,42 227.910 15,96 92,83 

                                                 
4 Esses autores trabalharam com os dados das PNADs de 2001-2008 captando os postos de trabalho formal e informal.  
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Ignorado 40 0,00 - - - 

Brasil 1.035.374 100,00 1.427.649 100,00 37,89 
  Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE, 2011.  
 

A região Nordeste, objeto desse estudo, respondia por 14,98% dos postos de trabalhos 

formais na agropecuária no ano de 1999, percentual que se elevou para 15,82% em 2009. A taxa de 

crescimento da mesma região foi de 45,61%. Observa-se ainda que só as regiões Sul e Sudeste 

perderam participação percentual em escala nacional, em consequência do já foi observado por 

Graziano da Silva (1999), para a produção agropecuária dessas regiões potencialmente produtoras.   

Os dados apresentados pela tabela 1 descrevem a participação percentual e os números 

absolutos dos postos de trabalho acumulados por região e em todo o país. No gráfico 2, é possível 

observar o comportamento da criação anual de postos de trabalho no segmento agropecuário para o 

Nordeste. Esses dados ratificam a forte sazonalidade nesse mercado de trabalho (mesmo diante 

apenas do emprego formal) quando não se observa trajetória semelhante ao longo dos anos.      

 

Gráfico 2: Criação Líquida de Postos de Trabalho na Agropecuária no Nordeste - 1999/2009. 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE, 2011.  
  
 Em cinco dos anos compreendidos entre 1999 e 2009, foi registrada queima de postos de 

trabalho na agropecuária nordestina. O maior saldo de vagas foi registrado no ano de 2003 (14.236), 

o que pode ser consequência das expectativas assistidas acerca do desempenho desse setor no 

mercado externo, conforme foi ratificada, já em 2004, por Cintra (2005) e Kageyama (2004).   
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 Em 2005 o mercado de trabalho já apresenta queima5 de postos de trabalho e, até 2009, 

somente em 2007 registrou-se saldo positivo (1.746). Em 2008, em função da crise econômica 

internacional que afetou significativamente a produção de frutas irrigadas do Vale do São Francisco 

e do Vale do Açu, assistiu-se à maior queima de postos de trabalho observada desde 20016. No ano 

de 2009, obtiveram-se os piores resultados para o mercado de trabalho agropecuário Nordestino. 

Nesse ano, foram queimados 9.328 postos de trabalho nesse setor. Interpretações semelhantes foram 

realizadas por Monte e Penido (2008), ao analisarem a duração do emprego no setor urbano e rural 

no Nordeste. Os autores notaram que a duração das relações de emprego é mais alta para homens, 

chefes de família, brancos e trabalhadores com idade mais elevada. 

 Quanto ao perfil do estabelecimento, os dados da RAIS/TEM mostram que tanto em 1999 

quanto em 2009, os estabelecimentos com até 19 trabalhadores empregados formalmente eram os 

que mais absorviam mão-de-obra agropecuária no Nordeste. No primeiro ano, 33,76%, percentual 

que se elevou para 35,14% no segundo. Para os estabelecimentos com mais de 20 e até 99 pessoas 

ocupadas formalmente, a dinâmica observada foi semelhante, elevando-se a participação percentual 

em 2009 em comparação com a de 1999.         

  
Gráfico 3: Percentual de emprego formal na agropecuária segundo o porte do estabelecimento - Nordeste, 

1999/2009.   

 
 Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE, 2011.  

                                                 
5 A expressão “queima de postos de trabalho” refere-se ao resultado das admissões menos as demissões, quando o saldo 
é negativo. 
6 Silva Filho e Queiroz (2010) observaram que no Nordeste, no ano de 2008, somente a agropecuária registrou queima 
de postos de trabalho em função da crise econômica internacional. Os demais setores, todos apresentaram saldo 
positivo.  
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 Destaque-se, contudo, que, para os estabelecimentos que contratavam acima de 500 e até 

999, observou-se redução na capacidade de acumular mão-de-obra entre os períodos analisados 

(1999/2009), assim como nos estabelecimentos que empregavam acima de 1.000 trabalhadores. 

Nestes, reduziu-se de 13,73% a participação percentual de ocupados para 8,67% em 1999 e em 

2009, respectivamente. Esse resultado, portanto, pode não estar relacionado com mudanças de 

estruturas fundiárias na região, mas, provavelmente, com a capacidade de mecanização existente 

nos estabelecimentos que mais ocupavam. Nesse caso, é evidente a redução de contratação, sem, no 

entanto, se recorrer à perda de produtividade. 

 Quanto ao sexo dos ocupados na agropecuária, a maioria absoluta dos postos de trabalhos 

estava ocupada por trabalhadores do sexo masculino, tanto em 1999 quanto em 2009. Essa 

característica é, portanto, inerente ao perfil dos postos de trabalho. Nessas ocupações, 

principalmente no Nordeste, os postos de trabalho são trabalho/intensivo, o que necessariamente 

exige estrutura física para suportar o esforço empreendido na realização da maioria das tarefas, o 

que impossibilita a atuação de grandes contingentes femininos.       

 
Gráfico 4: percentual de emprego formal na agropecuária segundo o sexo – Nordeste, 1999/2009.   

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE, 2011.  
   
 
 O que pode justificar a menor participação feminina, que era de 10,47% em 1999 e passou 

para somente 10,88% em 2009, está ligado ao fato serem essas atividades do tipo 

trabalho/intensivo, além da expansão da capacidade de absorção dos segmentos do setor de serviços 

nas cidades nordestinas, principalmente em ocupações domésticas que demandam muita mão-de-
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obra feminina. Nota-se, além desta tendência de migração da mão-de-obra feminina, em busca de 

melhores condições de trabalho no setor urbano, que essa maior empregabilidade mão-de-obra 

masculina, explica-se, notadamente, pelas condições árduas e de esforço físico exigidos pela 

maioria dos postos de trabalhos presentes no setor agropecuário.  

 Quanto à idade dos ocupados, os resultados corroboram o observado por outras 

investigações para outros estados e regiões brasileiras (SILVA FILHO; SILVA; QUEIRO, 2010; 

VALE; SILVA FILHO; SILVA, 2010; SILVA FILHO; VALE; SILVA, 2009; VILHENA; SILVA 

FILHO; HOLANDA, 2010). Observa-se que se concentram os ocupados na faixa etária entre 18 a 

29 e 30 a 49 anos. Em 1999, 36,72% dos ocupados na agropecuária tinham idade entre 18 e 29 

anos, elevando-se, levemente para 36,89% em 2009. Na faixa de idade entre 30 e 49 anos, foram 

registrados 51,87% dos ocupados na agropecuária.  

 

Gráfico 5: Percentual de emprego formal na agropecuária segundo a faixa estaria – Nordeste, 1999/2009.   

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE, 2011.  
    
 
 Os resultados postados no gráfico 5 corroboram os observados pelo autores já citados em 

investigações anteriores. O perfil etário da mão-de-obra formal agropecuária apresenta semelhanças 

nas mais diferentes regiões do país. Entretanto, é digo de nota o baixo percentual de empregos na 

faixa de até 17 anos e acima dos 65 anos. Carneiro (1998) ressaltou que, dadas às condições de 

formalização do mercado de trabalho, os jovens e os inativos (aposentados) engrossam a massa dos 

desempregados tanto no setor urbano quanto no setor rural. 
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 Em relação ao nível de escolaridade, os resultados destacados no gráfico 6 mostram redução 

acentuada do analfabetismo no setor agropecuário do Nordeste. Em 1999, 28,09% dos postos de 

trabalho agropecuário eram ocupados por analfabetos. Em 2009, essa participação percentual se 

reduziu para 9,89%, resultados que podem ser atribuídos às políticas de combate ao analfabetismo 

no campo implementada pelos governos federais, estaduais e municipais (SILVA FILHO; VALE; 

SILVA, 2009). É possível também, dada as características mais específicas de alguns postos de 

trabalhos, que as empresas agropecuárias sejam mais seletivas na contração de trabalhadores com 

níveis mínimos de educação formal. Exemplos são encontrados nas empresas agropecuárias 

exportadoras, que seguindo as condições de exigibilidade na qualidade de seus produtos, investem 

em melhorias técnicas e na qualificação da mão-de-obra. 

 Para os que tinham escolaridade de até o 5º ano incompleto do ensino fundamental, assistiu-

se à redução no percentual de 1999 a 2009. No primeiro ano, registraram-se 39,72% dos ocupados, 

reduzindo-se para 30,41% no último ano. Já para aqueles com o 5º ano do ensino fundamental 

completo, observou-se dinâmica contrária à observada nas faixas anteriores. Em 1999, 22,13% dos 

ocupados tinham esse nível de escolaridade o qual se elevou para 39,73% em 2009. Porém, cabe 

aqui destacar que a escolaridade desses ocupados avançou somente até o 5º ano completo do ensino 

fundamental, registrando-se baixa participação nas demais faixas.        

 
Gráfico 6: Percentual de emprego formal na agropecuária segundo o nível de escolaridade – Nordeste, 
1999/2009.     

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE, 2011. 
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 Para aqueles com ensino médio completo e incompleto observou-se elevação percentual 

quando comparado o ano de 1999 com o de 2009. Contudo, convém frisar que a grande maioria de 

ocupados na agropecuária no Nordeste concentra-se com escolaridade em até o 5º ano completo do 

ensino fundamental tanto em 1999 quanto em 2009. Nesse sentido, observa-se escolaridade muito 

baixa para essa mão-de-obra, haja vista que se assistiu à redução do percentual daqueles com ensino 

superior.  

 Quando se observa a rotatividade nos postos de trabalho agropecuário, identifica-se elevação 

no percentual daqueles que deixaram seus postos de trabalho em menos de 1 ano. Em 1999, 39,17% 

dos ocupados nesse setor saíram de seus postos de trabalhos em menos de 1 ano. Em 2009, eleva-se 

esse percentual para aproximadamente 46%. Esses resultados confirmam a sazonalidade dos postos 

de trabalho agropecuário já discutida e constatada em pesquisas de caráter regional (SILVA 

FILHO; SILVA; QUEIROZ, 2010;) e nacional (BALSADI et al., 2002) 

 Para os que permaneceram mais de 1 e menos de 3 anos em seus postos de trabalho, também 

se observou elevação percentual. Nessa faixa, a rotatividade elevou-se ao longo dos anos, 

completando a elevada rotatividade quando somada á faixa anterior. A faixa seguinte apresentou 

leve redução se comparado o ano de 1999 com o de 2009. 

 

Gráfico 7: Percentual de emprego formal na agropecuária segundo o tempo de permanência – Nordeste, 
1999/2009.              

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE, 2011. 
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 Para os que permaneceram mais de 10 anos no mesmo posto de trabalho agropecuário, os 

resultados mostram redução acentuada quando caíram de 14,35% em 1999 para 6,87 em 2009. Os 

resultados plotados no gráfico 7 nos permitem ratificar a hipótese da sazonalidade dos postos de 

trabalhos na agropecuária do Nordeste, que também pode ser identificada em outras regiões do país. 

A elevada sazonalidade não está apenas associada às condições climáticas e do ciclo do produtivo 

das culturas, está também atribuída ao processo ao de mecanização e avanço da tecnologia no meio 

rural brasileiro. Com as informações observadas no gráfico 8, pode-se perceber a forte concentração 

de trabalhadores com rendimentos em entre 1 e 2 salários mínimos. As duas primeiras faixas de 

remuneração aqui estabelecidas concentravam, em 1999, mais de 70% dos ocupados na 

agropecuária com tal remuneração. Em 2009, os resultados mostram que se elevou o percentual 

para mais de 87%. Com essas observações, não fica difícil perceber a forte tendência de 

desestruturação do mercado de trabalho agropecuário do Nordeste. 

 Observa-se, portanto, redução acentuada do percentual dos ocupados na agropecuária que 

recebiam rendimentos nas melhores faixas. A partir da faixa de remuneração acima de 2 salários 

mínimos, observa-se redução percentual dos ocupados com rendimentos nesses padrões, na 

comparação do ano de 1999 com o de 2009. 

 

Gráfico 8: Percentual de emprego formal na agropecuária segundo a faixa de remuneração, Nordeste, 
1999/2009. 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE, 2011. 
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 As observações aqui levantadas, somadas às demais apresentadas nos gráficos anteriores, 

traduzem o perfil do emprego formal na agropecuária nordestina, que tem fortes influências do 

processo de formação da estrutura agropecuária da região, assim como da forte intervenção da 

mecanização da agropecuária que se iniciou nessa região a partir do início dos anos de 1970.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os fundamentos teóricos e empíricos que nortearam essa investigação objetivaram contribuir 

para a divulgação da dinâmica do mercado de trabalho agropecuário da região Nordeste. O 

arcabouço teórico que norteou o estudo retoma as discussões acerca das políticas de 

desenvolvimento regional e de seus impactos na agropecuária da região. Além disso, buscaram-se 

na literatura vigente informações de estudos empíricos que abordassem os impactos da mecanização 

da agropecuária brasileira e seus desdobramentos no mercado de trabalho rural. 

 Com as evidências empíricas encontradas a partir da exploração da base de dados, pode-se 

perceber elevação da participação percentual de postos de trabalho agropecuário da região Nordeste 

em relação ao total nacional. Destacou-se ainda, a elevada participação do micro estabelecimento na 

geração de postos de trabalho desse setor no Nordeste. Além desses resultados, confirmou-se a forte 

concentração de ocupados do sexo masculino, assim como forte concentração de ocupados na faixa 

etária de 30 a 49 anos, sendo esse percentual superior a 50% em 2009. 

 Percebeu-se que, em 2009, mais de 80% dos ocupados formalmente na agropecuária 

nordestina tinham somente até o 5º ano do ensino fundamental completo, e que, além disso, se 

reduziu a participação percentual daqueles que tinham curso superior na comparação do ano de 

1999 com o de 2009. A rotatividade nos postos de trabalho apareceu elevada, uma vez que, se 

observou forte concentração percentual dos que ficaram menos de 1 ano no seu postos de trabalho 

tanto em 1999 quanto em 2009. E assistiu-se à redução do percentual daqueles que permaneciam 

por mais tempo em seus postos de trabalho. 

 Em relação à remuneração dos ocupados formalmente na agropecuária nordestina, as 

evidências empíricas mostraram redução do percentual daqueles que auferiam rendimentos nas 

melhores faixas de remuneração em detrimento da elevação no percentual dos que recebiam nas 

primeiras faixas concentrando-se, sobretudo, em até 2 salários mínimos. Essas evidências 
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proporcionaram o alcance de resultado comumente não explorado acerca do mercado de trabalho 

formal agropecuário do Nordeste à luz do processo de mecanização das atividades no campo.  

  Com o cenário observado pode-se admitir parcialmente a hipótese do desemprego 

tecnológico na agropecuária do Nordeste brasileiro, como também, quando existente esse emprego, 

e de que ele está sob forte viés de trabalho precário, resultado constatado a partir das informações 

contidas ao longo do texto. Com tal estrutura, há carência certamente de políticas de atuação dos 

órgãos de defesa do trabalho rural para que se possa combater a exploração do trabalhador 

agropecuário nordestino.    
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RESUMO 
Este trabalho investigou a relação entre a participação da agropecuária na economia dos municípios 
paranaenses e o seu desenvolvimento econômico, através de uma Análise Exploratória de Dados 
Espaciais – AEDE, entre 2000 e 2007. Partiu-se da hipótese que este setor exerce importante 
contribuição para o desenvolvimento econômico dos municípios, haja vista as peculiaridades deste 
segmento e os papéis clássicos que desempenha no referido processo de desenvolvimento. Os 
resultados da análise espacial evidenciaram a correlação entre PIB per capitada agropecuária e o 
PIB per capita total da economia, indicando que o setor primário influencia positivamente o 
desenvolvimento nos municípios em que é proporcionalmente representativo, corroborando com a 
hipótese sugerida pelo estudo. 
Palavras-Chave: Agropecuária. Desenvolvimento econômico. Análise de dados espaciais. 

 

ABSTRACT 
This article investigated the relationship between agriculture participation in the economy 
development of municipalities of Paraná, through an exploratory analysis of spatial data (ESDA) for 
the years 2000 and 2007. It starts from the hypothesis that this sectorhas an important contribution 
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to the economic development of these municipalities, in view of the peculiarities of thissector and 
the role that it plays in this process.The results of spatial analysis showed a correlation between 
agricultural GDP per capita and GDP per capita, indicating that the primary sector positively 
influences the development in municipalities that is proportionally representative, supporting the 
hypothesis suggested by this study. 
Key – Words: Farming. Economic development.Analysis of spatial data. 
 
RESUMEN 
Este estudio investigó la relación entre la participación de la agricultura en la economía de los 
municipios y el desarrollo económico a través de un análisis exploratorio de datos espaciales - 
ESDA, entre 2000 y 2007. Partimos de la suposición de que este sector tiene una importante 
contribución al desarrollo económico de los municipios, teniendo en cuenta las peculiaridades de 
este segmento y de las funciones clásicas que desempeña en este proceso de desarrollo. Los 
resultados del análisis espacial muestran la correlación entre el PIB per cápita agrícola y el PIB per 
cápita de la economía en su conjunto, lo que indica que el sector primario influye positivamente en 
el desarrollo en los municipios donde su participación proporcional es sobresaliente, apoyando la 
hipótesis que sugiere este estudio. 
Palavras Clave: Agricultura. Desarrollo económico. Análisis de los datos espaciales. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

É reconhecida a importância da agropecuária para a economia brasileira e seu papel para o 

crescimento e o desenvolvimento do país. Este setor pode ser considerado um motor do 

crescimento, haja vista os impactos diretos sobre o emprego e a renda dos brasileiros, assim como 

também pelos efeitos indiretos, na medida em que possui forte encadeamento sobre os demais 

setores, principalmente como consumidor de insumos básicos e de serviços especializados. 

Nos últimos anos, seu dinamismo como grande produtor de commodities, incrementado pela 

entrada de grandes consumidores no mercado mundial, como China e Índia, bem como a 

consequente elevação do preço destas commodities, incentivaram o crescimento e fortalecimento 

deste setor, cuja expressiva elevação da oferta, teve uma contribuição positiva no crescimento do 

PIB brasileiro. 

Entretanto, assevera-se que as últimas décadas vêm sendo reconhecidas por caracterizar o 

setor agropecuário como um segmento de baixa capitalização, de endividamento dos produtores, 

inclusive apontando para a ideia de que os municípios, cuja renda dependia significativamente da 

produção agropecuária, estavam tendendo à estagnação. 

No intuito de contribuir com este debate e, tendo em conta a importância da agropecuária no 

Estado, este artigo investiga a relação entre agropecuária e desenvolvimento econômico, 

verificando se há autocorrelação espacial entre a participação da agropecuária e o crescimento do 
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PIB per capita nos municípios paranaenses. Uma ideia é avaliar se a agropecuária está ou não 

contribuindo com o desenvolvimento, nas regiões onde sua presença é marcante. 

Parte-se da hipótese que a maior força da agropecuária, nos municípios em que assim se 

apresenta, proporciona uma melhoria na qualidade de vida dos habitantes, estando positivamente 

relacionada à variação de seu PIB per capita. 

Para alcançar o objetivo proposto realiza-se uma análise teórica e empírica. A primeira 

destaca a importância da agropecuária para o desenvolvimento econômico e faz um breve 

comentário sobre sua evolução no Brasil. Na parte empírica tem-se uma Análise Exploratória de 

Dados Espaciais - AEDE, com o uso do software Geoda, para verificar a existência de 

autocorrelação espacial entre o crescimento do PIB per capita dos municípios e a agropecuária. 

Para cumprir com o objetivo a que se propõe, este trabalho está dividido em quatro seções, 

além desta breve introdução e das considerações finais. Na segunda seção apresenta-se o referencial 

teórico sobre a importância do setor agropecuário e sua evolução. Também é apresentada a 

metodologia e a base de dados utilizada. Na quarta seção discutem-se os resultados empíricos e 

finalmente, na quinta seção, tem-se uma guisa de conclusão. 

 

 

2 REVISÃO TEÓRICA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO: A IMPORTÂNCIA DA AGROPECUÁRIA  

 

 

A agropecuária é uma atividade fundamental para a economia e reconhecidamente 

considerada como um elemento propulsor do crescimento e do desenvolvimento econômico, 

embora com diferentes características ao longo desse processo. 

Um dos trabalhos pioneiros a asseverar esta importância foi o de Johnston e Mellor (1961)1, 

demonstrando que a agricultura é o setor que, na fase inicial do desenvolvimento de um país, 

desenvolve-se primeiro, utilizando a maior parte de recursos e respondendo pela maior parte da 

                                                 
1O estudo clássico de Johnston e Mellor – The role ofagriculture in economicdevelopment – publicado em 1961 
discutiu os papéis da agricultura no processo de desenvolvimento econômico, enfatizando a falsa dicotomia entre o 
desenvolvimento agrícola X desenvolvimento industrial. Na visão dos autores, a agricultura contribui efetivamente em 
todas as etapas desse processo, sendo o seu atraso sim, um entrave ao desenvolvimento. 
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renda gerada e, por isso é o setor de onde provêm os recursos necessários à expansão dos demais 

setores, claramente a indústria e os serviços. 

Para o autor a contribuição com o desenvolvimento ocorreria de cinco formas, a saber: i) 

pela produção de alimentos e matérias-primas; ii) geração de divisas externas; iii) criação de 

mercado consumidor para produtos industrializados; iv) transferência de recursos e v) mudanças 

nos termos de intercâmbio. 

O primeiro papel da agricultura, o fornecimento de alimentos e matérias-primas é essencial, 

pois atende às necessidades básicas de nutrição da população impedindo a elevação do custo de 

vida e dos insumos indispensáveis à indústria. Uma segunda contribuição da agricultura se dá 

através da geração de divisas, de dupla forma: pelo aumento das exportações e pela redução das 

importações de produtos primários. 

Outra função da agricultura é ser um mercado consumidor de produtos industrializados, 

contribuindo com o desenvolvimento do setor industrial. A quarta função refere-se às transferências 

de recursos - capital e mão-de-obra para o setor industrial. No primeiro caso, quando o setor 

industrial cresce e se capitaliza, o excedente gerado nesse setor permite a canalização de recursos, 

direta e indiretamente - sob a forma de impostos, por exemplo, para a industrialização. Quanto à 

mão-de-obra, o excedente do setor agrícola é liberado para o setor industrial, fornecendo-lhe a mão-

de-obra necessária. 

Finalmente, uma última função da agricultura é permitir a mudança nos termos de troca, 

pois um aumento da oferta de produtos primários, superior a sua demanda, torna-os relativamente 

mais baratos que os manufaturados e, satisfeitas algumas condições básicas, como a proteção os 

produtos manufaturados, reinvestimento de lucros no setor industrial e controle dos salários, seria 

elemento decisivo no incentivo a industrialização (ALBUQUERQUE; NICOL, 1987). 

O desenvolvimento econômico ocorreria a partir da agricultura que passaria por três fases, a 

saber: primeira fase: a agricultura é tradicional, com nível baixo e/ou estagnado, a produtividade é 

constante e a agricultura consegue liberar recursos para outros setores sem reduzir sua produção; na 

segunda fase, a agricultura é tecnologicamente dinâmica, mas ainda intensiva em trabalho, 

permanece como o setor mais importante da economia e o capital que pode dispensar à indústria é 

escasso; na terceira fase, a agricultura é dinâmica e intensiva em tecnologia, normalmente ocorre 

quando o país já atingiu um grau de desenvolvimento substancial e encontra-se em processo de 

avanço da industrialização. 
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Essa abordagem de Johnston e Mellor(1961) mostra a forma pela qual a agricultura, em 

qualquer sociedade, contribui para a sua evolução. No Brasil não foi diferente, pois historicamente a 

evolução do setor agropecuário teve uma importância decisiva no seu processo de desenvolvimento 

econômico. 

Destacam-se os diversos ciclos econômicos que o país vivenciou – inicialmente a cana-de-

açúcar na Região Nordeste, com base no regime escravista e no latifúndio, através da qual esteve 

atrelado a pecuária, que também se expandiu de forma autônoma no Sul do país, viabilizando o 

surgimento de uma pequena agricultura de subsistência. Posteriormente, surgiram monoculturas 

como a borracha, o cacau, até a chegada do café que consolidou definitivamente a vocação do país 

para o agronegócio e inaugurou uma nova fase do seu desenvolvimento, pois surgiu desta cultura as 

pré-condições necessárias para o avanço do processo de industrialização brasileiro (FURTADO, 

2003). 

De fins do século XVIII até as primeiras décadas do século XX, o café atinge supremacia na 

economia brasileira, contribuindo com seu crescimento através de todos os papéis discutidos por 

Johnston eMellor (1961). A partir da Grande depressão dos anos 1930, o café cedeu lugar à 

industrialização e conseqüentemente à urbanização e a diversificação agrícola.  

A partir do final da década de 1960, a agricultura estabeleceu maiores ligações com outros 

setores, passando pelo processo que ficou conhecido como “modernização da agropecuária 

brasileira”. Desde então, começou a depender intensivamente dos insumos industriais, voltando-se 

além da produção de bens de consumo final e a comercialização de produtos in natura, para a 

produção de bens intermediários e matérias-primas para as indústrias de transformação (SILVA, 

1981).  

A característica marcante a partir dessa fase foi a incorporação de inovações tecnológicas e, 

a partir do período após 1975, ocorreu a constituição dos chamados Complexos Agroindustriais - 

CAIs, que irão orientar a especialização da atividade agrícola estabelecendo uma crescente 

interligação com os demais setores, além da indústria o capital financeiro. 

A partir da constituição dos CAIs intensificou-se o processo de concentração fundiária e o 

êxodo no meio rural, que caracteristicamente foram uma marca da agropecuária brasileira. As 

regiões onde a agricultura patronal avançou não garantiram o desenvolvimento local, e o segmento 

da agricultura familiar se tornou descapitalizado e ficou incapacitado de gerar recursos necessários 

à manutenção do trabalhador rural e de sua família em condições dignas. 
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Como resultado, a agropecuária se tornou uma atividade menos capitalizada, assistiu-se ao 

endividamento dos produtores agrícolas e a viabilidade dessas empresas se restringia, na maioria 

das vezes, às grandes propriedades, culminando na redução da renda e do emprego nos municípios 

em que se configurou como principal atividade econômica.  

Recentemente, notadamente a partir da década de 1990, um novo alento à atividade rural foi 

dado com o chamado desenvolvimento do “novo rural brasileiro”. Diversas unidades produtivas, 

notadamente as médias e pequenas, passaram a recorrer a novas atividades não agrícolas, sendo a 

pluriatividade uma marca crescente no meio rural, que deixa de ser somente agrícola e adquirem 

novas funções, como o lazer, através dos pesque-pague, hotéis-fazenda, chácaras de fins de semana; 

moradia, nos condomínios rurais fechados; atividades de preservação, conservação ambiental e o 

ecoturismo; etc. (SILVA, 1997). 

A partir dessa discussão sobre a importância da agropecuária para o crescimento econômico 

e a sua evolução recente na economia brasileira, a seguir buscam-se evidências da relação 

participação da agropecuária e o crescimento econômico nos municípios paranaenses. 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem como objetivo fornecer o instrumental metodológico e a base de dados 

utilizados para verificar a relação espacial do crescimento do PIB per capita em relação ao PIB per 

capita total em cada um dos 399 municípios paranaenses. Contudo, se esclarece que a delimitação 

do período objeto das análises– entre os anos 2000 a 2007 – deveu-se à intenção de realizar um 

estudo atual,focandoa última década, bem como pela disponibilidade dos dados, queconforme a 

divisão político-administrativa atual do Estado do Paraná, emcontram-sedisponíveis a partir do ano 

de 2000, quando da realização do Censo deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

2.2.1 Base de dados 

Os dados utilizados para estimar a distribuição e correlação espacial do PIB per capita do 

agropecuário em relação ao PIB per capita total dos municípios paranaense foram os seguintes: 

1. _ totalPIB Agro  - PIB municipal da agropecuária a preços básicos em R$ do ano de 

2000 deflacionado pelo deflator implícito do PIB nacional. 
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2. _ totalPIB Muni  - PIB municipal em R$ do ano de 2000 deflacionado pelo deflator 

implícito do PIB. 

3. Pop  - População total residente nos municípios paranaenses. 

4. __ per capitaPIB Agro  - PIB per capita da agropecuária – Corresponde ao PIB per 

capita da agropecuária dividido pela população total residente nos municípios. 

5. __ per capitaPIB Muni  - Corresponde ao PIB per capita do município dividido pela 

população total residente nos municípios2. 

6. Taxa de crescimento do PIB per captamunicipal–foi obtida através da diferença do 

log do PIB per captamunicipal do ano 2007 e do ano de 2000, tal qual descrito na equação 1 - 

VAPIB. 

 

2007 2000

2007 2000

_ _
ln lntotal totalPIB Muni PIB Muni

VAPIB
Pop Pop

æ ö æ ö
= -ç ÷ ç ÷

è ø è ø
   (1) 

 

7. Taxa de crescimento do PIB per captaagropecuário–foi obtida através da diferença 

do log do PIB per capta agropecuário do ano 2007 e do ano de 2000, na equação 2 - VAPIBAG. 

 

2007 2000

2007 2000

_ _
VAPIBAG ln lntotal totalPIB Agro PIB Agro

Pop Pop

æ ö æ ö
= -ç ÷ ç ÷

è ø è ø
   (2) 

 

 

2.2.2 Análise exploratória de dados espaciais – AEDE 

 

De acordo com Almeida (2004), as técnicas de AEDE baseiam-se nos aspectos espaciais 

contidos numa base de dados, cujo objetivo é descrever a distribuição espacial, testar padrões e 

regimes de associação espacial - verificar a presença de clusters espaciais, a possível presença de 

regimes espaciais diferenciados - diferentes formas de instabilidade espacial ou não 

estacionariedade, bem como a presença e localização de outliers na base de dados. 

Entre as técnicas de AEDE disponíveis para testar a presença de autocorrelação espacial 

global e local univariada, ou seja, a existência de coincidência de similaridade de valores 

                                                 
2Dados obtidos junto ao Ipeadata:http://www.ipeadata.gov.br. 
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observadosforam utilizadas as estatísticas de teste “I” de Moran global e local. A autocorrelação 

espacial global univariada é testada pela estatística de teste “I de Moran global”, que formalmente é 

dada por: 

 

( ) ( )
( )2

ij i j

ij
i

w y y y yn
I

w y y

- -
=

-

åå
åå å

      (3) 

 

Onde n é o número de unidades espaciais, yi é a variável de interesse, wij é o peso espacial 

para o par de unidades espaciais i e j , medindo o grau de interação entre elas. E, compõe uma 

matriz de pesos espaciais3 que determina o padrão de associação espacial entre as unidades 

geográficas, baseada no grau de contigüidade entre as regiões em estudo. Entre os tipos de matrizes 

de pesos espaciais mais utilizados, neste trabalho testaram-se as convenções do tipo: “rainha” e “6 

vizinhos mais próximos”, contudo, adotou-se a primeira para a realização dos testes. 

A estatística I de Moran tem um valor esperado de – [ 1/ (n-1) ], valor este que seria 

esperado se não houvesse padrão espacial nos dados. O valor calculado de I deveria ser igual a seu 

valor esperado, dentro dos limites de significância estatística, se yi é independente dos valores yj das 

regiões vizinhas.  

O diagrama produzido mostra a defasagem espacial da variável de interesse (wy) no eixo 

vertical e o valor da variável de interesse (y) no eixo horizontal, ambas de maneira padronizada. A 

estatística I de Moran pode ser interpretada como o coeficiente angular da regressão da defasagem 

espacial (wy) contra a variável de interesse (y), dado por: 

 

'
'

y Wy
b

y y
=          (4) 

 

                                                 
3 A matriz de pesos espaciais (Wy) expressa, de maneira semelhante, a de uma medida de covariância para dada variável 
entre regiões distintas. É um arranjo imposto pelo pesquisador, estimado para observar, de maneira operacionalizável, a 
ocorrência das interações espaciais entre as regiões (localidades em estudo) e dá a ideia do grau de interação entre elas. 
O seu conceito fundamental é baseado na contigüidade, podendo ser definida por critério de vizinhança, distância 
geográfica ou socioeconômica, e ainda da combinação desses. A desvantagem do uso de critérios de vizinhança 
(matrizes do tipo: rainha, bispo ou torre – que associam às unidades espaciais a semelhança do jogo de xadrez) é que 
não garantem a associação balanceada, baseada numa conectividade física balanceada. Para superar esse problema 
pode-se adotar a matriz do tipo “k vizinhos”, cuja convenção é baseada na distância geográfica. Para maiores detalhes 
vide Almeida (2004); Cliff e Ord (1981); Anselin e Kelejian (1997). 
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De forma que, se o coeficiente angular é positivo há evidências de autocorrelação espacial 

positiva e vice-versa. Valores que excedem o valor esperado de Iindicam correlação espacial 

positiva e aqueles abaixo do valor esperado indicam autocorrelação espacial negativa. Assim, como 

um coeficiente de correlação ordinário tal estatística varia de +1 a -1. 

A detecção de autocorrelação espacial global positiva, tendendo a +1, indica que há uma 

similaridade entre os valores do atributo estudado e da localização espacial do atributo – região, 

microrregião, município ou localidade. Por outro lado, quando ocorre autocorrelação espacial 

negativa, tendendo a -1, expressa a existência de dissimilaridade entre os valores em estudo e o da 

localização espacial (ALMEIDA, 2004).  

Eventualmente os padrões de associação global observados podem ser conformes com o dos 

padrões locais, porém é comum existir casos em que ocorre a indicação de ausência de 

autocorrelação global ocultando a existência de padrões locais de associação espacial ou presença 

de forte indicação de autocorrelação global, que camuflam os regimes locais de associação espacial 

(ALMEIDA, 2004). 

As estatísticas de teste de autocorrelação global não tem a capacidade de identificar a 

ocorrência de autocorrelaçãolocal estatisticamente significante (ANSELIN, 1995, p.97 apud 

ALMEIDA, 2004). Já o indicador I de Moran local tem a capacidade de captar os padrões locais de 

associação lineares que são estatisticamente significantes, pois faz a decomposição do indicador 

global de autocorrelação, bem como distingue a contribuição local de cada observação em quatro 

categorias, correspondentes aos quatro quadrantes no diagrama de dispersão de Moran.  

De acordo com Anselin (1995), a estatística I de Moran local é dada por:  
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Onde, zi e zj são variáveis padronizadas e a somatória sobre j é tal que somente valores dos 

vizinhosj є ji são inclusos. O conjunto ji abrange os vizinhos da observação i (ALMEIDA, 2004). 
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Segundo Anselin (1995), o indicador de I de Moran local provê uma indicação do grau de 

agrupamento dos valores similares em torno de uma determinada observação e permite identificar a 

existência de clusters espaciais, estatisticamente significantes. 

O diagrama produzido fornece, além da média global de associação espacial, os 

agrupamentos ou clusters, representados nos quatro quadrantes os tipos de associação espacial e 

que, quando se trata de uma análise univariada, é interpretado pelas indicações de ALMEIDA 

(2004)como descrito a seguir. 

No primeiro quadrante: Alto-Alto – HH, significa que dada unidade espacial exibe alto valor 

da variável em estudo rodeada por unidades espaciais que também apresentam alto valor da mesma; 

no segundo quadrante: Alto-Baixo – HL, significa que dada unidade espacial exibe altos valores da 

variável em estudo rodeada por unidades espaciais que, ao contrário, apresentam baixos valores; no 

terceiro quadrante: Baixo-Baixo – LL, significa que dada unidade espacial exibe baixo valor da 

variável em estudo está rodeada por unidades espaciais que apresentam baixo valor da mesma; e no 

quarto quadrante: Baixo-Alto – LL, significa que dada unidade espacial exibe baixo valor da 

variável em estudo sendo rodeada por unidades espaciais que apresentam alto valor da mesma. 

Para observar a presença de associação espacial local ou clusters espaciais locais, e verificar 

as localidades que mais contribuem para a existência de autocorrelação espacial utiliza-se a 

estatística LISA - Local IndicatorofSpatialAssociation, que produz o mapa de clusters, dado pela 

combinação das informações observadas pelo indicador I de Moran local e do mapa de significância 

das medidas de associação local (PEROBELLI etal, 2005). 

A partir dessas considerações vale destacar que, diversos autores tem feito uso da ferramenta 

de análise de dados espaciais (AEDE) no intuito de avaliar a dinâmica dos padrões de associação 

espacial entre variáveis. Dentre alguns exemplos pode-se citar Monastério et al (2008) que 

discutemos efeitos das economias de aglomeração nos salários dos trabalhadores industriais, no Rio 

Grande do Sul. Inicialmente,os autores utilizam dados espaciais para localizar os “clusters” da 

indústria gaúcha no ano de 2000. Em seguida, combinam tais informações commicrodados 

censitários e estimam regressões salariais, a partir das quais chega-se a evidência de que os salários 

dos trabalhadores industriais são maiores nas cidades mais urbanizadas e mais próximas do centro 

econômico do Estado, determinando uma característica relevante da estrutura produtiva no Estado. 

Outro trabalho que emprega esta metodologia é o deGonçalves et al (2011) que investigam a 

influência da proximidade geográfica e tecnológica sobre a inovação regional no Brasil, medida por 

depósitos de patentes, no período 1999-2001, para as mesorregiões geográficas. Os autores 
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organizaram os dados sobre patentes em quatro clusters tecnológicos distintos e verificam a 

existência de um padrão de concentração da atividade tecnológica em poucas mesorregiões 

brasileiras. Os resultados confirmam a hipótese de transbordamentos de conhecimento devido a 

proximidade geográfica, tendo em vista a natureza tácita do conhecimento transmitido. Outra 

evidência foi a de que a proximidade tecnológica da firma ou região vizinha também importa, pois 

só a proximidade espacial nãoé suficiente para promover a inovação, mas requer também 

similaridade tecnológica entre as regiões. Finalmente, Stampeet al (2011) discutiram a relação entre 

o crescimento econômico e a taxa de dependência – proporção de crianças e idosos na população, 

que é sugerida ser negativa pela literatura, ou seja, investigaram se regiões com menor taxa de 

dependência apresentavam maior crescimento econômico. As principais evidências encontradas 

pelos autores confirmaram, nos resultadosunivariados da AEDE, a existência de correlação espacial 

elevada para a taxa de dependência e relativamente mais fraca para a variação da renda per 

capita.Assim, os resultados bivariados da AEDE corroboraram com a hipótese de relação inversa 

entre taxa de dependência e crescimento da renda per capita, indicando que as características 

demográficastambém podem ser um componente relevante para a compreensão do padrão de 

desigualdade regional ede convergência de renda no Brasil. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção apresentam-se os resultados da Análise Exploratória de Dados Espaciais - 

AEDE, para verificar se há existência de autocorrelação espacial entre a taxa de crescimento do PIB 

per capita dos municípios paranaenses e a taxa de crescimento do PIB per capita da agropecuária. 

Primeiramente é feita uma análise univariada global utilizando o I de Moran. A Tabela 1 

apresenta os resultados das estatísticas do I de Moran Global com suas respectivas matrizes de 

contiguidade- pesos espaciais. 

 
Tabela 1: Índice de Moran global para as variações do PIB 
 VAPIB VAPIBAG VAPIBvsVAPIBAG 
I de Moran [Rainha] 0,1440* 0,3250* 0,1724* 
I de Moran [Torre] 0,1433* 0,3232* 0,1715* 
I de Moran [10 vizinhos] 0,1061* 0,2721* 0,1217* 
Fonte: Elaboração dos autores. 
Nota: Os valores com asterisco denotam a significância estatística a 1% por 999 permutações. 
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Como pode ser observado na Tabela 1, o I de Moran é significativo para todas as matrizes 

de contiguidade ao nível de 1% de significância estatística evidenciando que há dependência 

espacial. A matriz de peso rainha é a que mais se adéqua à análise univariada e bivariada. 

A análise univariada mostrou que há correlação espacial entre as taxas de crescimento do 

PIB dos municípios paranaenses e o mesmo resultado foi encontrado para as taxas de crescimento 

do PIB agropecuário. E, a análise bivariada – expressa na coluna VAPIBvsVAPIBAG - também 

mostrou que há dependência espacial entre estas duas variáveis, concluindo-se que há evidências de 

uma correlação espacial entre a taxa de crescimento do PIB per capita de municípios paranaenses e 

a taxa de crescimento do PIB per capita agropecuário entre anos de 2000 e 2007. Os diagramas I de 

Moran global são apresentados nas Figuras 1, 2, a seguir. 

 

 

Figura 1: Mapa de dispersão de Moran VAPIB 
Fonte: Elaboração dos autores. 
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Figura 2: Mapa de dispersão de Moran VAPIBAG 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 

 

Figura 3: Mapa de dispersão de Moran VAPIBvsVAPIBAG 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Assim, a partir da análise dos diagramas de dispersão apresentados foi possível observar que 

há autocorrelção espacial. Entretanto, a análise global não é suficiente para verificar os efeitos 

locais, pois ela pode não considerar a existências de Clusters espaciais locais. Logo, faz-se 



147 
Evidências da relação entre o crescimento dos PIBs per capita agropecuário e total: um estudo para os munícipios 
paranaenses nos anos de 2000 e 2007 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

necessário uma análise local a partir dos mapas de dispersão e significância, nos quais é possível 

construir os mapas de clusters.  

Primeiramente,foi feita uma análise univariada LISA - Local 

Indicatorsofspatialautocorrelation, sendo este resultado, apresentado na Figura 4 – um mapa de 

clusters para a taxa de crescimento do PIB per capita dos municípios no período de 2000 a 2007.  

 

 
Figura 4: Mapa de clusters LISA VAPIB entre 2000 e 2007. 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Portanto, na Figura 4 é possível verificar o padrão espacial Alto-Alto – HH,nas 

associaçõesde municípios destacados em vermelho intenso – os quais exibiram o maior taxa de 

crescimento do PIBper capita, chamando a atenção o agrupamento localizado na região central do 

Estadoenvolvendo os municípios: Pitanga, Palmital, Manoel Ribas, Ariranha do Ivaí, Rio Branco do 

Ivaí, Rosário do Ivaí, Ortigueira e Reserva; a nordeste do Estado, os municípios de São Sebastião da 

Amoreira, Congoinhas e Jundiaí do Sul; no sul do Estado, o município de Inácio Martins; no 

Noroeste, o município de Tapejara e a leste do estado os municípios de Sengés e Tunas do Paraná. 

O padrão Alto-Baixo – H-L, foi obervado nos municípios de São Carlos do Ivaí, Santa 

Mariana, Ipiranga, Porto Barreiro e Pinhais. 
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Por outro lado, são encontrados quatro agrupamentos com o padrão Baixo-Baixo – LL, ou 

seja, municípios com reduzida taxa de crescimento do PIB per capita, ladeados de outros de igual 

padrão. Entre estes, destacam-se ao norte os municípios de Mandaguaçu, Maringá, Marialva, 

Itambé, Floresta, Ivatuba, Doutor Camargo, Quinta do Sol, Engenheiro Beltrão, Terra Boa e 

Peabiru; e Manborê, Farol, Janiópolis, Boa Esperança, Juranda, Rancho Alegre D`Oeste. No oeste, 

os municípios de Marechal Candido Rondon e Entre Rios do Oeste. E, isoladamente, os municípios 

de Marilena e Cambará. No sul do Estado, os municípios de Coronel Domingos Soares, Reserva do 

Iguaçu, Foz do Jordão e Mangueirinha. 

O padrão Baixo-Alto –L-H, foi observado na região central do Estado em Ivaiporã e 

Grandes Rios, e distribuídos isoladamente: Itambé do Sul, Imbaú e Boa Ventura do São Roque. Na 

região Sul com São Mateus do Sul e no Leste em Cerro Azul. 

Na Figura 5, se apresenta o mapa de clusters para o PIB da agropecuária, onde se observa 

que os municípios da região Norte Pioneiro e Norte Central, assim como, da mesorregião 

Metropolitana de Curitiba, especialmente na região conhecida como Vale da Ribeira, onde se 

observou um padrão alto-alto. 

 

 
Figura 5: Mapa de clusters LISA VAPIBAG entre 2000 e 2007. 
Fonte: Elaboração dos autores. 
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Ao observar a Figura 5, constata-se a ocorrência de associações espaciais do tipo Alto-Alto 

– H-H, destacando os municípios que apresentaram elevação do PIB Agropecuário percapita, que 

estão ladeados a outros com desempenho semelhante. Estas associações ou clusters ocorreram nas 

regiões central e leste do Estado, destacando-se os municípios de Pitanga, Candido de Abreu, 

Ariranha do Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Reserva, Ortigueira, Sapopema, Curiúva, Ibaiti, Congoinhas, 

Japira, Jaboti, Jundiaí do Sul, Joaquim Távora, Siqueira Campos, Carlópolis, Wenceslau Braz, 

Santa do Itararé; e Itaperuçú, Almirante Tamandaré, Adrianópolis, Tunas do Paraná, Bocaiuva do 

Sul, Guaraqueçaba e, mais ao sul, Agudos do Sul.Contudo, foi encontrado o padrão Alto-Baixo – 

nos municípios de Peabiru e São Carlos do Ivaí, os quais experimentaram a elevação do PIB 

agropecuário, todavia seus vizinhos decresceram em termos relativos. 

Também foram encontradas ocorrências do padrão baixo-baixo ao Norte e Oeste do Estado, 

destacando-se os municípios de Luiziana, Mamborê, Farol, Janiópolis, Boa Esperança, Juranda, 

Campina da Lagoa, Ubiratã, Rancho Alegre do Oeste, Quarto Centenário e Nova Aurora. Nesse 

sentido, observou-se uma associação espacial no agrupamento dos municípios de Maringá, 

Iguaraçú, Astorga, Ângulo, Flórida, Astorga, Marialva, Sarandi, Itambé, Floresta, Ivatuba, Doutor 

Camargo, Ourizona, Mandaguaçú, Presidente Castelo Branco, Engenheiro Beltrão, e Terra Boa. E, 

também, entre os municípios de: Pato Branco, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Reserva do 

Iguaçú, Mangueirinha, Foz do Jordão, Candoi, Porto Barreiro, Chopinzinho, São João, Vitorino, 

Bom Sucesso do Sul e Coronel Vivida. E, ainda, o padrão Baixo-Alto – H-L, nos municípios de: 

Morretes, Colombo, Cerro Azul, Sengés, Arapoti, Ventania, Conselheiro Mairinck, Imbaú e Boa 

Ventura do São Roque. 

A Figura 6, por seu turno, resulta da análise bivariada queevidência a correlação espacial 

entre o crescimento do PIB per capita por município e o PIB per capita da agropecuária. 

Destarte, o padrão Alto-Alto – H-H, foi encontrado como predominante nas regiões Central 

e Leste do Estado, sobressaindoos municípios de: Pitanga, Palmital, Cândido de Abreu, Ariranha do 

Ivaí, Rio Branco do Sul, Grandes Rios, Reserva, Ortigueira, Carlópolis, Quatiguá, e Santana do 

Itararé. Na Região Noroeste destaca-se o município de Tapejara, no Centro-Sul o município de 

Inácio Martins, a Nordeste o município de Carlópolis, e no leste, Tunas do Paraná e Guaraqueçaba. 

O padrão Alto-Baixo – H-L foi descoberto nos municípios de Curitiba, Almirante 

Tamandaré, Campo Magro, Itaperuçú, Ipiranga, Peabiru, Barbosa Ferraz, São Carlos do Ivaí e Santa 

Mariana. 
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Entretanto, o padrão Baixo-Baixo – L-L foi identificado a Leste nos municípios de Pinhais, 

Ponta Grossa, Palmeira e Teixeira Soares.À Nordeste, os municípios de Arapongas e Cambará. À 

Sudoeste em Mangueirinha,Reserva e Foz do Jordão. À Noroeste em Farol, Mamborê, Boa 

Esperança, Juranda e Rancho Alegre D`Oeste; Quinta do Sol, Engenheiro Beltrão, Terra Boa, 

Itambé, Floresta, Ivatuba, Doutor Camargo, Ourizona, Marialva, Maringá, Mandaguaçu, Atalaia, e 

Marilena. À Oeste, nos municípios de Marechal Candido Rondon e Entre Rios do Oeste. 

O padrão Baixo-Alto – L-H foi localizado entre os municípios de Nova Santa Bárbara, 

Sengés, Cerro Azul, São Mateus do Sul, Diamante do Sul, Boa Ventura do São Roque, Manoel 

Ribas, e Ivaiporã. 

 

 

Figura 6: Mapa de clusters LISA VAPIBvsVAPIBAG entre 2000 e 2007. 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo analisou a relação entre agropecuária e desenvolvimento econômico no Paraná, 

sob o prisma da Analise Exploratória de Dados Espaciais - AEDE, a qual foi útil para testar a 
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hipótese levantada nesse trabalho, de que o setor agropecuário influencia, com efeito, o 

desenvolvimento nos municípios do Paraná. 

Os resultados encontrados sugeriram que existem evidências de correlação espacial entre os 

dados do crescimento do PIB per capita municipal e o do PIB per capitada agropecuária dos 

municípios paranaenses no período estudado, corroborando a hipótese central levantada no artigo. 

Não obstante, a análise LISA relacionando as variáveis PIBper capita da agropecuária e PIB 

per capita total, também permitiu identificar a presença de diferentes padrões de autocorrelação 

local – ou clusters espaciais locais entre os municípios paranaenses no período estudado. 

Emboraos resultados encontrados possibilitassemidentificar com precisão os padrões de 

associação espacial, uma limitação deste trabalho é a reduzida capacidade de explicar a causalidade 

dentro do limite da base de dados explorada, sugerindo a necessidade de realizar estudos 

complementares para explicar tais relações.  

Não obstante, este exercício foi relevante no sentido de se constituir num apontamento para 

estudos subsequentes, cujo foco resida na investigação mais aprofundada, em especial nas 

localidades onde foram identificados os diferentes padrões de associação espacial, com seus 

respectivos clusters.  

 

5 REFERÊNCIAS 

 
 
ALBUQUERQUE, M. C.; NICOL, R. Economia Agrícola: o setor primário e a evolução da 
economia brasileira. São Paulo: MacGraw-Hill, 1987. 
 
 
ALMEIDA, E. S. Curso de Econometria Espacial Aplicada.Piracicaba: Mimeo, 2004. 
 
 
ANSELIN, L. Spatial Econometrics: methods and models. Boston: Kluwer Academic, 1988. 
 
 
______. Local Indicators of Spatial Association – LISA.Geographical Analysis, 27, n.2, pp. 93-
115, 1995. 
 
 
______. Spatial externalities, spatial multipliers, and spatial econometrics.International Regional 
Science Review.vol. 26, n. 2, pp. 153-166, 2003. 
 
 



Rodrigo Gustavo de Souza, Elisangela Luzia Araujo, Marcos Aurélio Rodrigues e Celso Daniel Seratto  152 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

______. Exploring Spatial Data with GeoDaTM: A Workbook.Universityof Illinois, 2003. 
Disponível em: <http://www.csiss.org>. Acesso em: 26 ago. 2009. 
 
 
ANSELIN, L.; KELEJIAN, H. Testing for spatial error autocorrelation in the presence of 
endogenous regressors.International Regional Science Review, vol. 20, n. 1-2, 1997, pp. 153-182. 
 
 
CLIFF, A.;ORD, J. Spatial Processes, Models and Applications. London: Pion, 1981.  
 
 
CRESSIE, N. Statistical for spatial data. Nova York: Wiley, 1993. 
 
 
FURTADO, C.Formação Econômica do Brasil.31ª ed. São Paulo: Companhia Editora. Nacional, 
2003. 
 
 
GEODA. (Software). Versão 0.9. Illinois: Universityof Illinois, 2003. 
 
 
GONÇALVES, E.; FAJARDO, B. A. G. A influência da proximidade tecnológica e geográfica 
sobre a inovação regional no brasil. Revista de Economia Contemporânea. Rio de Janeiro, v. 15, 
n. 1, jan-abr 2011, p. 112-142. 
 
 
IPEADATA. Disponível em <www.ipeadata.gov.br>. Acessoem 21/10/09. 
 
 
JOHNSTON, J. B; MELLOR, J. W.The role of agriculture in economic development.A American 
EconomicReview. vol. 51, n º 4, setembro de 1961, p 566-593. 
 
 
MONASTÉRIO, L. M.;DAMÉ, O. ;SALVO, M. Estrutura espacial das aglomerações e 
determinação dos salários industriais no Rio Grande do Sul. Ensaios FEE, v. 28, p. 801-824, 2008. 
 
 
MORAN, P. A. P. The interpretation of Statistical Maps.Journal of the Royal Statistical Society. 
v. 10, n. 2, 1948, p. 243-251. 
 
 
PEROBELLI, F. S, ALMEIDA, E. S, ALVIM, M. I. S., FERREIRA, P. G. C. A. Análise espacial 
da produtividade do setor agrícola brasileiro: 1991-2003. In: Congresso Brasileiro de Economia e 
Sociologia Rural, 43, 2005, Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de 
Economia e Sociologia Rural (SOBER), 2005. 
 
 



153 
Evidências da relação entre o crescimento dos PIBs per capita agropecuário e total: um estudo para os munícipios 
paranaenses nos anos de 2000 e 2007 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

SILVA, J. G.Modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola e trabalhadores 
rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
 
 
_______. O novo rural brasileiro. Nova Economia, vol. 7, n° 1, p. 43-81, Belo horizonte, maio de 
1997. 
 
 
STAMPE, M. Z.; PORSSE, A. A.; PORTUGAL, M. S. Mudança demográfica e crescimento 
econômico no Brasil: uma análise exploratória de dados espaciais. XXXIX Encontro Nacional da 
Associação nacional de Economia (ANPEC). Foz do Iguaçu (PR). Anais...Foz do Iguaçu, Anpec, 
2011. 

 



GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

 

GESTÃO DE MEIO AMBIENTE: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O CONTEXTO DAS 
AÇÕES DE CONTROLE DE IMPACTOS EM USINAS HIDRELÉTRICAS 

 
 

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES DE IMPACTOS EN LAS CENTRALES 

 
 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: ENVIRONMENTAL EDUCATION SHARES AND 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL IMPACTS IN HUDROPOWER 

 
 

Rodrigo Herles dos Santos1 
Mestre em Geografia e Doutorando em Geografia NPGEO/UFS 

Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura 
Universidade Federal de Sergipe  
Analista Ambiental do IBAMA  
Email: rherlles@hotmail.com 

 
 

Telma Bento de Moura2 
Graduada em Pedagogia e Especialista em gestão ambiental  

Universidade Estadual de Goiás – UEG 
Analista ambiental do IBAMA  

Email: telmamoura80@hotmail.com  
 
 
RESUMO 
Na ultima década com a retomada do crescimento econômico no Brasil, houve um aumento 
considerável de investimentos em grandes projetos de infraestrutura (abertura de rodovias, 
construção de portos, aeroportos, projetos de exploração e produção de petróleo e gás, e construção 
de usinas hidrelétricas). Isso impulsionou o debate na sociedade sobre os impactos socioambientais 
provocados por esses empreendimentos e as possíveis estratégias técnicas para conciliar 
crescimento econômico e meio ambiente. Nesta seara, o sistema de licenciamento ambiental tem 
sido o “lócus” privilegiado de conflitos e tensões permanentes, visto que encerra neste 
procedimento administrativo a obrigação em decidir sobre a viabilidade de projetos e, estratégias 
para mitigação, compensação e controle de impactos ambientais. No presente artigo pretende-se 
apresentar uma breve reflexão sobre os impactos ambientais mais comumente descritos para o meio 
socioeconômico em projetos de Aproveitamento Hidrelétricos - AHE, tomando como contexto os 
projetos das UHEs, Santo Antônio, Jirau, São Manoel e Teles Pires, bem como as medidas de 
                                                 
1 Pesquisador do grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura, coordenado pela professora Dra. Maria Augusta Mundim 
Vargas, vinculada ao Núcleo de Pós-Graduação em Geografia – NPGEO/UFS. É Analista Ambiental do IBAMA, 
especializado no meio socioeconômico em licenciamento ambiental de obras de grande porte, atua no com temas: 
dinâmica de população; conflitos socioambientais; comunidades tradicionais; educação ambiental; patrimônio cultural. 
Este artigo também é fruto do projeto de pesquisa: Grandes projetos e identidades locais: possibilidades e desafios das 
pequenas comunidades costeiras. No âmbito do convênio FAPESE/UFS/CNO.   
2 Analista Ambiental do IBAMA, especializada no meio socioeconômico em licenciamento ambiental de obras de 
grande porte, atua no com temas: dinâmica de população; conflitos socioambientais; comunidades tradicionais; 
educação ambiental. 
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“controle” sugeridas no processo de licenciamento ambiental. Neste aspecto, discutir-se-á de forma 
prioritária o desenvolvimento de Programas de Educação Ambiental, como um instrumento de 
mitigação de impacto socioambiental de caráter amplo e fundamental para a melhoria da 
performance do procedimento de licenciamento ambiental, no que se refere aos mecanismos de 
controle e interação com a sociedade local onde são inseridos os grandes projetos dos AHEs. 
Apresentar-se-á ainda, sugestões para estabelecimento de linhas de atuação dos programas, visando 
aumentar a aderência entre a manifestação dos impactos e o desenvolvimento coerente das ações de 
controle.  
Palavras Chave: Licenciamento ambiental, Educação Ambiental, Socioeconomia 
 
 
RESUMEM 
En la última década con el avance del crecimiento económico en Brasil, llegó a importantes 
inversiones en grandes proyectos de infraestructura (apertura de carreteras y construcción de 
puertos, aeropuertos, la exploración y producción de petróleo y gas, y centrales hidroeléctricas) . 
Esto estimuló el debate en la sociedad acerca de los impactos sociales y ambientales causados por 
estos proyectos y estrategias posibles en términos de técnicas, de conciliar el crecimiento 
económico y la conservación del medio ambiente. En esta cosecha, el sistema de concesión de 
licencias ambientales ha sido el privilegio de "locus" de los conflictos y las tensiones permanentes, 
ya que en el presente procedimiento administrativo de terminación de la obligación de decidir sobre 
la viabilidad de los proyectos y estrategias de mitigación, compensación y control de impactos 
ambientales. En el presente artículo tiene como objetivo presentar una breve reflexión sobre los 
impactos ambientales más comúnmente descritos para el medio ambiente socio-económico en los 
proyectos hidroeléctricos Aprovechamiento - AHE, tomando como contexto de los proyectos de 
plantas de energía: San Antonio, Jirau, San Manuel y Teles Pires y la medidas de "control", sugirió 
en el proceso de concesión de licencias. En este sentido, a discutir sobre todo el desarrollo de 
Programas de Educación Ambiental, como un instrumento de carácter mitigación del impacto social 
y ambiental general y fundamental para mejorar la funcionalidad del procedimiento de concesión de 
licencias ambientales, en relación con los mecanismos de control y la interacción con la sociedad 
local en el que se insertan AHES de grandes proyectos. También se introdujo sugerencias para 
establecer las líneas de los programas de acción, para aumentar la adherencia entre la manifestación 
de los impactos y el desarrollo coherente de las medidas de control. 
Palabras-clave: Licencia ambiental, educación ambiental, s socioeconómico medio 
 

ABSTRACT 
In the last decade with the resumption of economic growth in Brazil, there was a considerable 
increase of investments in large infrastructure projects (opening of roads, construction of ports, 
airports, exploration and production of oil and gas, and construction of plants hydroelectric). This 
spurred the debate in society about the social and environmental impacts caused by these 
developments and possible technical strategies to reconcile economic growth and environmental. At 
this point, the environmental licensing system has been the "locus" of permanent conflicts and 
tensions, since this administrative proceeding is that the viability of projects is determined, as well 
as strategies for mitigation, compensation and control of environmental impacts. This paper 
presents a brief reflection on the environmental impacts most commonly described for the 
socioeconomic environment in Harnessing Hydropower projects - AHE taking as a context of 
designs hydroelectric plants, San Antonio, Jirau, São Manoel and Teles Pires and measures "control 
"suggested in the licensing process. In this respect, will be discussed as a priority the development 
of Environmental Education Programs, as an instrument of social and environmental impact 
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mitigation character broad and fundamental to improve the performance of the environmental 
licensing procedure, in relation to the control mechanisms and interaction with the local society 
where they are inserted into the large projects of AHEs. Introduced will also suggestions for 
establishing lines of action programs, to increase the adhesion between the manifestation of impacts 
and coherent development of control. 
Keywords: Environmental Licensing, Environmental Education, middle socioeconomic 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O impulso do crescimento econômico do Brasil das últimas décadas e a instalação, em 2003, 

do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos, 

causaram o aumento da demanda por energia elétrica no país, evidenciando a necessidade de 

ampliação do parque energético brasileiro, cuja matriz é baseada no aproveitamento do potencial 

hidroenergético. A partir desta demanda, o Estado vem investindo, consistentemente, nos grandes 

projetos de construção de usinas hidrelétricas.  

Com a retomada do ciclo de crescimento econômico, multiplicam-se exemplos de tensões, 

debates e até mesmo conflitos, que cujo cerne é a disputa do direito de uso dos recursos naturais. 

Por conflitos, entendemos todos os processos de disputas travadas em termos de uso, apropriação e 

conservação dos bens e recursos naturais. Apenas a título de ilustração, podemos apontar alguns 

conflitos comuns: (i) entre instâncias diferentes do Estado, conflitos ao interesse sobre ao menos 

duas perspectivas, da apropriação econômica  e/ou conservação; (ii) entre Estado e setores 

econômicos privados, disputa entre conservação e ou apropriação privada do ambiente; (iii) entre 

setores econômicos e outros setores da sociedade organizada, conflitos de interesse de uso e 

apropriação econômica versus a perspectiva de direitos sociais , (iv) entre diversos setores da 

sociedade disputando interesses diferentes no exercício dos usos e/ou conservações dos recursos 

naturais. 

No contexto da gestão ambiental, inerente ao processo de licenciamento ambiental, é 

comum que ocorram conflitos envolvendo a “população diretamente afetada” pelos 

empreendimentos de grande porte e os demais atores do processo. Populações afetadas são 

entendidas aqui como setores mais frágeis no processo de licenciamento, do ponto de vista da 

relação de poder, frente aos interesses de grupos econômicos privados, com ou sem a ação efetiva 

do Estado (como promotor de projetos econômicos). Se de um lado essa “população afetada” tem 

pouco poder se comparada com empresas capitalizadas, por outro, em diversas circunstâncias ela 
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apresenta capacidade de mobilização social e visibilidade aos olhos da sociedade organizada, 

incluindo o Ministério Público como órgão mais atuante em termos de direitos da coletividade, a 

qual tem simpatia na defesa dos legítimos interesses dessa parcela da população. Este é um dos 

aspectos centrais para uma análise da “conflitualidade” no campo da gestão ambiental, envolvendo 

empreendimentos de grande porte.  

Neste aspecto, o sistema de licenciamento ambiental tem sido o “lócus” privilegiado de 

conflitos e tensões permanente, visto que encerra como procedimento administrativo a competência 

sobre a viabilidade3 ambiental de projetos e, as estratégias para mitigação, compensação e controle 

de impactos ambientais. Com isso, tornou-se emergente uma discussão sobre os impactos 

ambientais dos empreendimentos as formas de intervenção para mitigar e ou compensar tais 

impactos. 

É nesse contexto, que desenvolvemos o presente artigo, no qual abordaremos os impactos 

ambientais comumente descritos nos Estudos de Impacto Ambiental - EIA para o meio 

socioeconômico em projetos de Aproveitamento Hidrelétricos - AHE, bem como as medidas de 

“controle” sugeridas no processo de licenciamento ambiental.  

Para tanto, discutiremos a execução de Programas de Educação Ambiental - PEA, como um 

instrumento de mitigação de impacto socioambiental importante para a melhoria do procedimento 

de licenciamento ambiental, no que se refere aos mecanismos de controle e interação com a 

população impactada, fundamental para a gestão dos conflitos ambientais decorrentes da 

implantação de grandes obras. Apresentar-se-á ainda, sugestões para estabelecimento de linhas de 

atuação dos programas, visando aumentar a aderência entre a manifestação dos impactos e o 

desenvolvimento coerente das ações de controle.  

Apesar de se reivindicar, inclusive normativamente, a execução de PEAs dedicados ao 

conjunto de trabalhadores das grandes obras, neste artigo abordaremos as ações relacionadas ao 

público residente, que sofre o impacto propriamente. As razões para esse silêncio são de cunho 

teório-metodológico, já que essa outra vertente dos PEAs em hidrelétricas merece uma abordagem 

                                                 
3 A decisão sobre a viabilidade ambiental de um determinado projeto é um exercício de autoridade do poder do Estado 
bastante conflituoso. Pois, pode, em  caso de uma decisão negativa, frustar investimentos consideráveis. Por exemplo: 
no caso do setor elétrico, um projeto de implantação de usina hidrelétrica entre a localização do sitio apropriado 
(inventário energético), a concepção inicial de um projeto (arranjo) e a solicitação de licenciamento ambiental, pode 
levar mais de uma década de investimentos por parte dos interessados, que inclui muitas vezes o próprio Estado. Desta 
maneira, seria bastante salutar que os projetos fossem acompanhados desde sempre pela área ambiental, a fim de 
desencorajar projetos com grandes riscos de inviabilidade ambiental. Por outro lado, ainda assim, seria necessário que 
se estabelecesse algum mecanismo para garantir a restituição dos investimentos realizados, no caso de algum projeto 
eventualmente ser considerado inviável, tal ação contribuiria bastante para redução dos conflitos entre a área ambiental 
e os proponentes de projetos, dentre eles o próprio Estado.  
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especifica, em virtude do perfil do público a ser envolvido, da temática a ser abordada e as 

tipologias dos impactos que se pretendem mitigar.  

Se pensarmos com cuidado, trabalhadores de obras, são em alguns contextos e tipologia de 

impactos, a origem de muitos impactos diagnosticados e, não são propriamente os “ diretamente 

afetados” e, portanto, sujeitos da ação educativa, tal como se apresenta hoje em dia nos EIAs. Em 

alguma medida até vivem e vivenciam os impactos, mas em outra condição, como uma discussão 

que obrigatoriamente envolve a sua compreensão enquanto classe social, Anello (2006). É urgente 

em algum momento que se discuta detalhadamente quais são as concepções, metodologia e 

intencionalidades que devem nortear a execução de PEAs para trabalhadores de obras, esperamos 

fazê-lo em breve. 

É conveniente também, de imediato alertar ao nosso leitor, que ele não vai encontrar neste 

texto um debate sobre essa ou aquela corrente de pensamento paradigmático sobre educação 

ambiental inseridas nas práticas sociais mais amplas, tão comuns nos artigos sobre educação 

ambiental. Neste texto apontamos para uma perspectiva utilitária da educação ambiental, na medida 

em pensamos sua utilização no processo de licenciamento ambiental, como instrumento, no nosso 

entendimento, poderoso no rol da prática da gestão ambiental pública. Adotamos esse sentido, 

porque metodologicamente, preferimos abordar os fenômenos a partir da prática cotidiana, como 

estes projetos estão acontecendo na realidade concreta4. Isso não implica dizer que não há nenhuma 

concepção teórico-metodológica que norteie essa reflexão. Ao contrário, temos clareza em optar 

pela Educação Ambiental aplicada ao processo de gestão5 e os desdobramentos em termos de 

instrumentos e espaços na prática de Educação Ambiental. 

Neste sentido não é desconfortável concordar com Quintas (2002)6, que pensar a educação 

ambiental como instrumento de gestão, significa que a própria gestão ambiental é em si um 

instrumento, e que ela, a gestão, deve obrigatoriamente, acolher as compreensões políticas e 

econômicas para além apenas das dimensões técnico-burocráticas que às vezes parece ser o seu fim 

racional, Loureiro 2010. Inclusive supera o que o autor sugeriu, já que aceitar o papel da EA no 

licenciamento ambiental é fundamentalmente caminhar no sentido do compartilhamento 

progressivo que vai do poder mais centralizador, o Estado, ao compartilhamento com a sociedade 

                                                 
4 Sobre o debate entre as dimensões da razão e do realismo, ver Bachelard (1978) 
5 Definida por Quintas (2002, 2006) 
6  Para Quintas (2002, 2006) a gestão ambiental é um processo de mediação de interesses e conflitos entre atores 
sociais, que agem sobre o meio físico-natural e construído e, não somente um procedimento técnico burocrático de 
cunho administrativo. Nesse processo de mediação o entendimento da condição social, política e econômica é 
fundamental para o próprio exercício da gestão ambiental a partir do Estado.  
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geral (descentralização de poder) como condição geral de sustentabilidade, no que tange a 

compreensão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, com um bem comum e um direito 

difuso fundamental, Momesso (2011). 

 

 

2 IMPACTO AMBIENTAL: DOS ASPECTOS LEGAIS À REALIDADE DOS 

LICENCIAMENTOS ATUAIS 

 

 

O entendimento de impacto ambiental é amplo, a referência mais usual é aquela apresentada 

pela Resolução Conama 001, de 23 de janeiro de 1986: 

Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direto ou indiretamente, afetem: 

I. a saúde, a segurança e o bem estar; 
II. as atividades sociais e econômicas; 
III. a biota; 
IV. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V. a qualidade dos recursos naturais. 

 

Logo, pode-se entender que impacto ambiental é qualquer ação humana sobre os recursos 

naturais que tragam consequências ao ambiente e a organização socioeconômica original, bem 

como possam colocar em risco à saúde humana. Essa noção genérica da terminologia impacto 

ambiental, por um lado serve para incluir no rol dos “impactos de um empreendimento” várias 

classificações discutíveis de impactos, postura usada, muitas vezes, por consultorias ambientais e 

empreendedores para conciliar reivindicações de grupos locais contestadores dos estudos na sua 

fase de formulação. Por outro lado, esse tipo de procedimento resulta na descrição imprecisa e 

substancialmente vaga dos impactos ambientais, em especial no meio socioeconômico, que acaba 

por dificultar a formulação de medidas razoáveis nas fases seguintes do processo de licenciamento 

ambiental. Essa prática, quando não percebida pelo órgão ambiental, pode comprometer de forma 

substancial a mitigação dos impactos ambientais. 

De uma forma geral, a construção de usinas hidrelétricas exige a formação de reservatórios 

de água, a movimentação considerável de massa, desmatamento, uso intensivo de mão-de-obra, 

mobilização abruta de capital e, a imposição de barreira física no leito do rio, que promovem 

significativas alterações nas condições ambientais em escala local e regional e no funcionamento da 
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paisagem, com implicações consideráveis para a biota, especialmente a aquática e, para as 

condições sociais e econômicas em âmbito local e regional, sobre as quais daremos mais ênfase 

neste trabalho.  

No que concerne os impactos ambientais, no quadro a seguir, apresentaremos uma síntese 

compilada em alguns EIAs, sobre os principais impactos atribuídos ao meio socioeconômico a fim 

de ligar de uma forma pedagógica, o fenômeno impacto ao processo causador e suas conseqüências, 

para demonstrar que as alterações socioeconômicas não se inserem numa lógica determinista de 

impacto simples versus uma medida de controle. Mas, envolvem antes de tudo, uma perspectiva 

sempre mais complexa e interativa de elementos causadores e os efeitos manifestados no tempo e 

no espaço, de forma que efeito e causa quase nunca podem ser isolados em sim mesmos e 

analisados em separado, sobre o risco de uma simplificação reducionista que implicará ao longo do 

tempo em minimização na avaliação dos impactos, falha dos mecanismos de controle ambiental e, 

por conseguinte, prejuízos ao tecido social local: 

 

Quadro 1 – Matriz de impactos, públicos e ações de controle propostas nos EIAs. 

Impacto Fase de 
manifestaçã

o 

Público  Ações de controle propostas 

- Aumento da 
demanda por 
serviços e 
pressão sobre a 
infraestrutura de 
serviços 
públicos (saúde, 
educação, 
segurança); 

Instalação - Conjunto da 
população, 
especialmente os 
moradores do 
perímetro urbano; 
- Órgãos 
governamentais e 
sociedade 
organizada; 

Promover a articulação do empreendedor 
com os órgãos públicos dos municípios 
envolvidos direta ou indiretamente com a 
área de implantação, destinada a projetar a 
demanda futura na infraestrutura, e avaliar 
quanto o futuro empreendimento poderia 
contribuir material e financeiramente, à 
ampliação ou readequação da estrutura atual. 

Perda de terras 
e benfeitorias; 

 

Instalação/ 
Operação 

- Moradores e 
proprietários de terra 
da Área Diretamente 
Afetada (ADA); 

- Realizar cadastro físico, cadastro 
socioeconômico e avaliação dos imóveis; 
avaliação de lucros cessantes, apresentação 
de valores e negociação com proprietários e 
o pagamento das indenizações.  

Modificação 
das condições 
atuais para 
pesca 
comercial, 
esportiva e de 
subsistência; 

Operação - Pescadores 
artesanais; 
-Órgãos de 
representa-ção da 
categoria; 
- Órgão da gestão 
ambiental e da 
regulação da 
atividade; 

- Realizar cursos de capacitação a pesca 
profissional no reservatório; fortalecer o 
sistema cooperativo para a divulgação e 
colocação de novos produtos (espécies) no 
mercado local e regional; 

Conflitos de 
convivência 

Instalação - População 
residente na AID, 

- Elaboração de um Plano Diretor e 
implementação de uma política de 
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entre população 
local e 
migrantes; 
 

em especial das 
sedes com maior 
relacionamento com 
o canteiro de obras; 

desenvolvimento urbano capaz de garantir a 
expansão ordenada da malha urbana; além 
do estabelecimento de parcerias com o 
poder público objetivando a implantação de 
medidas de melhoria das condições de vida 
nas áreas não atingidas pela relocação ou 
construção de novas moradias. 

Modificação 
das relações 
sociais e 
culturais; 
 

Instalação/ 
operação 

- População 
residente na AID, 
especialmente sedes 
com maior 
relacionamento com 
o canteiro de obras; 

- Conceber e implantar ações de 
comunicação e interação social. 
 

Acréscimo da 
prostituição; 

Instalação - População 
residente na AID; 
- Grupos 
vulneráveis; 
- Órgãos de 
assistência social;  

- Conceber diretrizes de tratamento de forma 
a se instalar a atividade em locais 
adequados, adoção de medidas rigorosas de 
higiene e controle de doenças, orientando 
sua prevenção;  
ii) estabelecer regras de convivência entre a 
população local, imigrante e indígena;  
iii) incentivar o respeito à população jovem 
e adolescente;  
iv) Aplicar os instrumentos de comunicação 
e orientação . 

Valorização e 
especulação 
imobiliária; 

Instalação - População 
residente na AID, 
em especial das 
sedes com maior e 
população com 
modalidade de 
moradia de aluguel 
ou cedida;  

- Diretores e de Ordenamento Territorial dos 
municípios afetados.Apoiar e fortalecer as 
políticas públicas em andamento, como os 
Planos. 

Geração de 
expectativas na 
população;  

Pré-
instalação 

- População 
residente na AID, 
especialmente sedes 
com maior 
relacionamento com 
o canteiro de obras; 

 i) estabelecer atividades de esclarecimentos; 
ii) estabelecer canais de comunicação 
gratuitos; iii) promover reuniões coletivas 
para retorno das informações.  

Mobilização da 
sociedade civil; 

Pré-
instalação 

- População 
residente na AID, 
em especial das 
sedes com maior 
relacionamento com 
o canteiro de obras; 

i)Identificar e inserir ações levando em 
consideração as principais preocupações e 
expectativas da população nas ações de 
divultação e estratégias de comunicação a 
serem adotadas nas atividades de 
comunicação social; ii) pesquisar as 
organizações sociais identificando sua 
representatividade; instalar postos de 
informações em locais estratégicos. 

Fonte: Sistematização7 feita pelos autores com base nos EIAs das UHEs: São Manoel, Teles Pires e do 
Complexo Madeira.  
                                                 
7 O propósito deste quadro é demonstrar a complexidade que envolve a sistemática de controle de impactos no meio 
socioeconômico, em especial, a necessidade invariável de promover mecanismo de interação social, em nível de 
pessoas, grupos, sociedade e instituições de gestão pública. Aqui é importante pontuar, que essas informações foram 
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Na lógica técnica que rege o mundo da gestão ambiental, para toda intervenção cria-se 

obrigatoriamente e corretamente, a necessidade de estabelecimento de medidas de mitigação e ou 

compensação. Como podem ser observados no quadro, os impactos relacionados ao meio 

socioeconômico, são no mínimo: complexos e difíceis de serem identificados e tratados 

separadamente. Podem ser considerados, então, “fenômenos compostos”. Logo, as medidas de 

enfrentamento devem ser também compostas.  

Por outro lado, acrescenta-se a este quadro de grande complexidade que as dificuldades de 

um diagnóstico preciso para o meio socioeconômico resultam no estabelecimento de medidas de 

controle tímidas frente à complexidade dos impactos manifestados na prática. Infelizmente, quase 

nunca se faz uma avaliação objetiva para atestar ou não a eficácia das medidas mitigadoras no meio 

socioeconômico, desta forma não se consegue atestar a mitigação dos impactos. Essa relativa 

ineficiência no estabelecimento das medidas de controle e sua permanente avaliação devem ser 

tomadas como ponto central para promoção de melhorias no sistema de gestão dos 

empreendimentos licenciados.  

 A despeito dessas melhorias esperadas, entendemos inicialmente que por serem fenômenos 

compostos e complexos a manifestação dos impactos ambientais, exige para seu enfrentamento, a 

formulação de medidas articuladas, não só por suas múltiplas causas, que já seria uma razão forte o 

suficiente, mas, sobretudo, porque envolvem a interação de grupos sociais diversos, com poderes 

diversos e com representação diversa na tomada de decisão, conforme apontado por Loureiro 

(2010): 

 

[...] o modo de apropriação dos recursos naturais envolve interesses e necessidades que 
determinam a qualidade ambiental resultante e a distribuição social dos custos e benefícios. 
Portanto, qualquer ato de ordenação do ambiente também contraria interesses e, em muitos 
casos, põe em risco as condições materiais e simbólicas que devem garantir a satisfação das 
necessidades básicas de grupos sociais já vulneráveis. Assim, processo de apropriação 
social da natureza, além de não ser neutro, também é assimétrico. Loureiro (2010, p. 16) 
 

 

Apesar de que a luz da legislação ambiental os atores sociais envolvidos no processo de 

licenciamento, em tese, possuírem poder equivalente, na efetivação das ações as coisas quase nunca 

                                                                                                                                                                  
sistematizadas a partir dos dados contidos nos EIAs das UHEs São Manoel, Teles Pires e do Complexo Hidrelétrico do 
Madeira (Santo Antônio e Jirau). Compilamos com base na experiência de acompanhamento de empreendimentos, 
apenas os impactos mais relevantes, cuja manifestação seja evidente e, conflituosa na sua natureza relacional. As 
medidas de controle apresentadas também são fieis às proposições vindas do empreendedor, embora, não concordemos 
com eficiência de várias delas.  
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não acontecem com tanta equidade, visto que, a gestão ambiental é campo de disputa, e quase 

sempre é um palco de tensão política, no qual aquele que tem mais poder pode ocupar uma posição 

privilegiada. Essa realidade urge que sejam tomadas iniciativas com perspectiva de qualificar a 

população local para a participação no processo de gestão, buscando uma maior simetria nas 

relações de poder no campo da gestão ambiental pública.  

O efetivo exercício de mitigação dos impactos ambientais manifestados nos processos 

socioeconômicos passa sem sombra de dúvida, pela criação de mecanismos, instrumentos e canais 

que facilitem a interação dos grupos sociais afetados como forma de tomada de decisão. Não só 

para promover alguma modalidade de participação, mas especialmente, para potencializar a 

efetividade das medidas de controle adotadas nos empreendimentos.  

Em uma perspectiva crítica da relação de efetividade das medidas de controle ambiental dos 

impactos relacionados ao meio socioeconômico, exigir-se-á cada vez mais a adoção de arranjos 

gerenciais que permitam o enfrentamento dinâmico dos impactos, exigir-se-á também, profissionais 

com formação e experiência em processos participativos  de forma  qualificada para lidar com os 

outros atores sociais, adaptando as modalidades de gestão empresarial às necessidades do 

comportamento observado dos “fenômenos/impactos” na realidade social em que estão inseridos. 

Capazes, então, de liderar processos dialógicos, tenazes e flexíveis, que permitam a tomada de 

decisão com foco na superação quantitativa e qualitativa dos impactos socioeconômicos. 

Por outro lado, existem algumas dificuldades na implantação de PEAs, que devemos 

considerar: (i) geralmente o contexto socioespacial nas regiões de inserção de empreendimentos 

hidrelétricos envolvem sempre aspectos políticos difíceis de serem captados nos  diagnósticos 

ambientais de EA, disputas de poder e ou controle político não desejado; (ii) Os grupos sociais 

locais se apresentam com interesses e grau de organização e poder muito distintos uns dos outros e 

muitas vezes essas singularidades também não são captadas pelos instrumentos de diagnóstico 

ambiental; (iii) Os temas e os impactos ambientais são multi-escalares em relação território e são 

temporalmente distintos, de tal maneira, que não é possível pensar Programa de Educação 

Ambiental constituído apenas por uma única linha de atuação, pelo contrário, ele obrigatoriamente 

deve abordar mais de um projeto especifico, como descreveremos a seguir.  

A questão da temporalidade costuma ser negligenciada pelos formuladores de projetos, que 

apresentam propostas como se os impactos ambientais se manifestassem apenas até a operação do 

empreendimento. O que não corresponde de maneira alguma, com a manifestação efetiva dos 

impactos ambientais. Há que se ter bem claro que medidas mitigadoras devem ser formuladas em 
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função dos impactos aos quais pretendem controlar, neste aspecto, em vários casos os programas 

existirão por toda a vida útil do empreendimento, se não até mais do que isso, pensado então, sob o 

prisma de um projeto de desativação ou na linguagem do setor elétrico, um “descomissionamento” 

da usina; (iv) ocorre muitas vezes, por parte dos grupos afetados, uma falta de legitimidade das 

ações propostas pelo empreendedor, sendo fundamental a presença constante do órgão ambiental 

licenciador, como mediador da relação entre a representação do empreendimento e os grupos 

sociais afetados; (v) há muita dificuldade de assimilação das orientações técnicas pelas consultorias 

contratas para executar os programas ambientais, sobretudo, porque muitas vezes, quem formula os 

programas não os executa, o que ocasiona uma desconexão entre orçamento X volume de atividades 

que serão realizadas, motivo de muitos impasses e desconfianças na fase  de execução dos 

programas e projetos8. 

Diante de tanta complexidade, como inserir uma ação de EA em meio a tudo isso? No que 

vemos na prática, o Programa de Educação Ambiental, entendido como um processo dialógico e 

permanente tem papel primordial para o arranjo da gestão ambiental dos empreendimentos, de 

forma a integrar, como um feixe de interações, boa parte dos impactos socioeconômicos e suas 

medidas mitigadoras, já que se espera de uma ação educativa aplicada a gestão ambiental 

minimamente: a capacidade de fomentar espaços e instâncias de discussão das questões inerentes ao 

empreendimento; e a utilização de ferramentas metodológicas para garantir, o máximo possível, a 

horizontalização das condições assimétricas9 de poder encontrado nos arranjos sociais.   

Para tanto, na sua concepção pedagógica os PEAs, deverão estar claramente formulados, 

considerando em primeiro lugar, o contexto social e territorial em que o empreendimento está 

inserido (definição clara dos grupos sociais afetados, consideração das características sociais de 

cada grupo, contexto político local) e, segundo, devem estar bem definidas no EIA e ou em estudos 

complementares, se for o caso, as características mais exatas dos impactos ambientais que se 

pretende reverter/atuar, sob pena da perda do foco e ou descolamento com a nova realidade social 

que será criada em decorrência da implantação do empreendimento e, por conseguinte, um 

esvaziamento de qualquer programa ambiental por inanição de importância diante de uma 

problemática grave. 

                                                 
8 Seria adequado que os executores identificassem com clareza o orçamento disponível para a execução do Programa. 
Esse tipo de ação transparente seria visto com crédito pelos grupos sociais afetados que interagiram na execução das 
atividades. Obviamente, as empresas proponentes de projetos, devem ter clareza por outro lado, que o próprio 
orçamento deve ser também plástico e pensado em termos dos resultados esperados para o Programa, de forma que o 
próprio orçamento deve se constituir critério de avaliação para o sucesso do programa/projeto a ser executado. 
9 Sobre poder e relações de poder consultar Foucaut  (1979).  
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 Assim, um PEA de valor deve ser considerado um Programa Ambiental de caráter 

mitigatório, com espectro relacional amplo em relação aos impactos ambientais sobre os quais o 

programa pretende mitigar, atuando com ferramenta aplicada no controle de múltiplos impactos, 

que cuja importância deve ser central na própria gestão ambiental do empreendimento. 

 

 

3 IDEIAS, DIRETRIZES E PRERROGATIVAS LEGAIS PARA EXECUÇÃO DE PEAS EM 

HIDRELÉTRICAS: DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS ÀS NOVAS PROPOSTAS DE 

ABORDAGEM DA PROBLEMÁTICA 

 

 

3.1 Fundamentos legais da Educação Ambiental no licenciamento 

 

 

No Brasil, o Estado exerce o papel mediador e fiscalizador no processo de defesa ao meio 

ambiente. O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão utilizado pelo SISNAMA, 

Sistema Nacional do Meio Ambiente. No processo de licenciamento, os órgãos licenciadores, que 

podem ser de esfera federal, estadual ou municipal, analisam a viabilidade dos empreendimentos e 

estabelecem formas de mitigar ou compensar os impactos causados ao meio ambiente e à sociedade. 

No âmbito federal o Ibama é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental. 

No licenciamento ambiental, várias medidas são estabelecidas com o objetivo de mitigar ou 

compensar os impactos causados pelo empreendimento, dentre elas, a exigência de a execução de 

Programas de Educação Ambiental. O marco regulatório mais claro para essa exigência foi 

estabelecido na Lei 9795/99, regulamentada pelo Decreto nº 4281/02, que em seu artigo 6º inciso II, 

dispõe: 

 

Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, mantidos e 
implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental 
integrados: 

II – às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de 
licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de 
gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos 
pesqueiros, de manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e 
melhoria de qualidade ambiental. 
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Desta maneira, cabe ao órgão licenciador exigir o seu desenvolvimento por parte do 

empreendedor, de Programa de Educação Ambiental. Para Loureiro (2010), o licenciamento 

ambiental é um instrumento, por excelência, de comando e controle que o Estado possui para 

regular as atividades produtivas e econômicas em geral que usam e ou que são potencialmente 

poluidores de “recursos naturais”, estabelecendo os limites e as normas para regular a relação entre 

público e privado. Uma ação de educação ambiental fixada por meio de uma condicionante de 

licença torna-se um meio de exercício de participação e controle social em cada empreendimento 

licenciado. 

O autor nos lembra, ainda, que a base teórico-metodológica e até mesmo o arcabouço 

jurídico existente no campo da educação ambiental na gestão no Brasil é fruto das ações 

promovidas, ao longo da década de 1990 até o ano de 2007, pela extinta Coordenação Geral de 

Educação Ambiental do Ibama – Cgeam, sistematizado em algumas obras(QUINTAS: 2002, 2004 e 

2006), que são referências importantes para a compreensão de como a Educação Ambiental 

articula-se com a gestão ambiental pública em um sentido mais amplo.  

Mais recentemente, como desdobramento de todo um processo de inquietação e de 

sistematização do conhecimento acumulado, numa perspectiva de se institucionalizar os 

procedimentos para a construção de Programas de Educação Ambiental no Ibama, foi publicada em 

27 de março de 2012, a IN nº 02/IBAMA, que estabelece  as bases técnicas para programas de 

educação ambiental apresentados como medidas mitigadoras ou compensatórias, em cumprimento 

às condicionantes emitidas pelo IBAMA. 

 Esse documento apresenta ainda, as diretrizes para a construção do programa de educação 

ambiental no licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. No entanto existem 

peculiaridades para cada tipologia de empreendimento, o que necessariamente implica em 

estabelecimento de linhas de ações específicas para tipologias distintas, conforme tentaremos 

demonstrar numa seção adiante, proposições de algumas ideias para o licenciamento de usinas 

hidrelétricas. A publicação da IN nº 02/IBAMA pode ser considerada um grande avanço na 

sistematização dos procedimentos para a execução dos PEAs no contexto do licenciamento 

ambiental.  

Apesar de iniciativas individuais para a implantação de PEAs com a perspectiva de 

emancipar a população local nas questões relativas à gestão ambiental, essa não era uma prática 

geral, uma vez que os analistas que acompanham os programas do meio socioeconômico têm 

formações acadêmicas diversas, como: geógrafos, historiadores, economistas, agrônomos, 
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sociólogos entre outras, desta forma, nem todos apresentam uma formação que facilite a análise 

sobre as metodologias e procedimentos propostos e adotados pelos empreendedores. Existindo uma 

orientação institucional mais clara, que estabeleça os procedimentos para o programa, garante-se 

que os novos programas a serem apresentados serão baseados, desde o início, em metodologias 

participativas e com um objetivo em comum.  

 

3.2 Trajetória recente do EA no licenciamento de hidrelétricas: do dilema da abordagem 

escolar e questão de método e formação de profissionais 

 

Segundo Quintas (2006, p.15) a educação ambiental no licenciamento deve ser exercida, no 

sentido de viabilizar a democratização das estruturas de oportunidades políticas e de mobilização, 

para colocá-las efetivamente a serviço daqueles grupos sociais historicamente excluídos, 

respeitando os seus respectivos repertórios político-culturais. A educação ambiental no processo de 

licenciamento ambiental executaria um papel de destaque, ao menos em tese, na construção da 

consciência ecológica e democratização das estruturas políticas de mobilização.  

 

[...] uma proposta de Educação Ambiental que, tomando o espaço de gestão 
ambiental como espaço pedagógico, busca proporcionar condições para a produção 
e aquisição de conhecimentos e habilidades e o desenvolvimento de atitudes 
objetivando a participação individual e coletiva na gestão do uso dos recursos 
ambientais e na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade dos 
meios “físico-natural” e social. A essa proposta, os educadores do Ibama 
denominam Educação Ambiental no Processo de Gestão Ambiental (Quintas, 
2006, p.16). 

 

Na perspectiva de uma ferramenta de controle de impactos, o programa de Educação 

Ambiental deve permitir a discussão das questões ambientais em todo contexto social, propiciando 

condições para o desenvolvimento de habilidades e competências que garantam o processo de 

gestão ambiental de forma democrática e dinâmica. Apesar de esse entendimento está sedimentado 

na literatura cientifica, observa-se certa insistência entre empreendedores e consultorias contratadas 

para desenvolver os PEAs, bem como outros Programas Ambientais, de entendê-los como uma 

mera exigência burocrática, Moura 2008. Neste caminho as atividades são direcionadas a pequenos 

grupos formados por escolas, sem a preocupação com uma abordagem que criasse os espaços e 

sequer promovesse a discussão em torno da gestão ambiental no sentido mais amplo, deslocando 

um debate que deveria ser centrado na relação entre impacto ambiental (os elementos 
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deflagradores) e grupos afetados, para apenas, ações panfletárias, sem aderência ao nexo causal dos 

impactos. Para Uema (2006): 

 

[...] pouca ou nenhuma importância é dada a programas e projetos que envolvam ações 
educativas voltadas às populações afetadas. Parece existir um certo consenso quanto ao fato 
de que a simples compensação financeira bastaria. A exigência de implementação de 
programas de Educação Ambiental passa, nessa perspectiva, a ser vista como mera 
burocracia, uma ação cosmética. (UEMA, 2006, p. 132) 

 

Loureiro (2010) chega mesmo a propor que a educação ambiental no licenciamento é uma 

ação educativa não formal, que deve ocupar e formar espaços não formais de convivência, 

participação e educação. Já que a dimensão formal, no que se refere fundamentalmente à dimensão 

curricular, é competência de outras instâncias instituídas de ensino, muito embora, o que se vê na 

prática é que no Brasil afora, pouco ou nada de educação ambiental tem sido efetivamente colocado 

em prática no ensino formal.  

Existe uma sedução, um fetiche no sentido ilusório, mesmo nos órgãos ambientais, em tentar 

incluir as ações de ensino formal no âmbito do PEA, este é um aspecto que precisa ser superado, 

uma vez que, em termos de mitigação de impactos, elas (as ações) não trarão nenhum efeito prático 

sobre a realidade mais imediata que o processo de licenciamento de hidrelétricas enfrenta, 

justamente porque não lida com o público impactado, publico este que está submetido a um 

processo constante de tensão e conflito em decorrência do empreendimento, conforme assinalamos 

linhas acima.  Esse fetiche, é ao nosso ver, o resultado da ausência de diretrizes que demonstrem de 

maneira orgânica e operacional quais são os espaços da Educação Ambiental enquanto um 

programa destinado ao controle de impacto ambiental no escopo de um processo de licenciamento 

ambiental.  

A EA no processo de licenciamento não deve se prender apenas à escolarização, ou melhor, 

não deve de maneira alguma ocupar o campo institucional do ensino formal. E não deve fazer isso, 

não somente porque esse espaço já é institucionalmente ocupado, mas, sobretudo, porque não está 

aí o público mais diretamente afetado pelo empreendimento e, por não ser este o palco em que os 

conflitos socioespaciais do empreendimento são vivenciados, Moura (2008). Vê se então, que a 

opção pelos espaços não formais é antes de tudo uma escolha metodológica e pedagogicamente 

coerente com a realidade enfrentada em projetos licenciados. 

Um PEA de valor, em licenciamento de hidrelétricas, deve ter seu alcance direcionado à 

comunidade afetada pelos empreendimentos, com um foco dialético e dinâmico, centrado na 



Gestão de Meio Ambiente: A Educação Ambiental e o Contexto das Ações  
de Controle de Impactos em Usinas Hidrelétricas   169 
 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

 

proposta de EA para a mudança de postura e não apenas na apresentação de conceitos pré-

estabelecidos inseridos no contexto de disciplinas escolares. O que se espera de um PEA são 

iniciativas que permitam um processo emancipatório da comunidade local, de forma que estes 

indivíduos se sintam capazes atuar processo de gestão ambiental local. Segundo Quintas (2000) 

apud Loureiro (2004), o fazer educativo ambiental deve ser baseado nos seguintes princípios:  

 

i) O entendimento da educação como instrumento mediador de interesses e conflitos, 
entre atores sociais que agem no ambiente, usam e se apropriam dos recursos naturais de 
modo diferenciado, em condições materiais desiguais em contextos culturais, simbólicos e 
ideológicos específicos; 
ii) A percepção de que os problemas compreendidos com ambientais são mediados 
pelas dimensões naturais, econômicas, políticas, simbólicas e ideológicas que ocorrem em 
dado contexto histórico e que determinam a apreensão cognitiva de tais problemas; 
iii) O entendimento de que a perspectiva crítica e histórica implica perceber as relações 
existentes entre educação, sociedade, trabalho e natureza, em um processo global de 
aprendizagem permanente em todas as esferas da vida, em implicações societárias; 
iv) A compreensão de que o desenvolvimento da capacidade teórica se dá no sentido da 
indissociabilidade entre esta e o agir em situações concretas do cotidiano de vida e; 
v) O pressuposto de que a preparação dos sujeitos da ação educativa é feita 
prioritariamente para estes se organizarem e intervirem em processos decisórios nos 
diferentes espaços de participação existentes. 
 

Portanto, a EA que se busca no licenciamento ambiental não pode ser simplista, baseado em 

palestras para professores e sim, deve-se constituir em um processo complexo e dinâmico: baseado 

nas realidades específicas de cada projeto, com reflexões aprofundadas sobre o histórico cultural do 

local onde se insere, com a identificação correta do sujeito da ação educativa, com conhecimento 

sobre a realidade da comunidade/local e a seleção adequada de metodologias a serem aplicadas. 

Pois, para atenuar impactos compostos e complexos devem existir medidas compostas, capazes de 

contextualizar, problematizar e discutir situações vivenciadas e, obter soluções em termos de 

práticas sociais para enfrentar o novo quadro socioambiental que será vivenciado com a 

implantação de um empreendimento de grande porte, aumentando a capacidade local de suportar as 

variações sociais que serão vivenciadas.   

A ação de EA deve ser voltada para a perspectiva da reflexão sobre o conhecimento já 

existente e a difusão de propostas para solucionar os problemas que surgem ou surgirão durante a 

instalação e operação da usina hidrelétrica.  

 
O saber ambiental problematiza o conhecimento fracionado em disciplinas e a 
administração setorial do desenvolvimento, para constituir um campo de 
conhecimentos teóricos e práticos orientado para a rearticulação das relações 
sociedade-natureza. Este conhecimento não se esgota na extensão dos paradigmas 
da ecologia para compreender a dinâmica dos processos socioambientais, nem se 
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limita a um componente ecológico nos paradigmas atuais. O saber ambiental 
transbordo o campo das ciências ambientais [...]. o saber ambiental emerge desde 
um espaço de exclusão gerado no desenvolvimento, e que produz o 
desconhecimento de processos complexos que escapam à explicação destas 
disciplinas (LEFF, 1998, p. 124). 

 

Se admitirmos que o público que deve interagir em um EA no processo de licenciamento de 

hidrelétricas não deve ser a comunidade escolar de per si, como definir o público alvo ou o sujeito 

da ação educativa neste contexto?  

A definição dos grupos a serem atendidos pelos programas de EA deve estar focada no 

resultado do Estudo de Impacto Ambiental de acordo com as fases e característica do 

empreendimento em licenciamento, levando-se em consideração o caráter complexo dos impactos 

socioeconômicos, refinando obrigatoriamente o conteúdo dos diagnósticos. Esse refinamento, 

vamos assim dizer temático, deve partir do uso de ferramentas participativas10 com o intuito de: (i) 

identificar, com precisão, o público da ação/ações educativas; (ii) desvelar o contexto sociopolítico 

local, que muitas vezes se mostra muito mais conflituoso que os EIAs conseguem perceber; (iii) 

inventariar problemas e perspectivas que os grupos vivenciam.  

Outro aspecto, frequentemente encontrado em PEAs em usinas hidrelétricas é a existência 

de certa mistura ou confusão entre os Programas de EA e ações de comunicação social. Por vezes, 

em vários projetos licenciados, o PEA e o Programa de Comunicação Social estavam 

completamente ligados, apresentado com um único programa, desenvolvido pela mesma equipe. 

Assim, logo se verificava que tanto um quanto o outro programa não atingiam seus objetivos 

primordiais. Pois, no que concerne a comunicação social, sua função é o de manter os diversos 

públicos informados sobre os avanços da obra, como cronograma; principais ações; resultados dos 

programas ambientais; intervenções e interferências físicas locais entre outros.  

                                                 
10 Atualmente se tem adotado a ferramenta DRP, Diagnóstico Rápido Participativo, embora, alguns problemas tenham 
surgido, por exemplo: demora acentuada para conclusão deste diagnóstico, que prolonga o efetivo inicio do PEA; má 
qualidade da execução do diagnóstico, por falta de qualificação de profissionais para realizar essas atividades, 
demandando diversas revisões do DRP. O importante é que qualquer que seja o instrumento, o que se espera, é que a 
formulação de Projetos de EA, parta necessariamente de um diagnóstico sobre o contexto sociopolítico dos grupos mais 
impactos, seus principais problemas e, inventarie propostas de atividades que interessem a esses grupos em relação aos 
impactos provocados pelo empreendimento.Os principais objetivos do diagnóstico participativo devem ser: (i) 
identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que estejam direta ou indiretamente relacionados a 
implantação e operação de empreendimento em licenciamento; (ii) identificar e caracterizar problemas ambientais e 
conflitos que não estejam relacionados aos impactos ambientais; (iii) identificar e caracterizar potencialidades 
socioambientais encontradas nas localidades abrangidas pelo diagnóstico; e (iv) identificar e caracterizar os sujeitos 
prioritários da ação educativa. O diagnóstico participativo deve apresentar propostas que subsidiem a elaboração de um 
programa ou projeto de educação ambiental, a partir da análise dos dados coletados em campo, complementados por 
dados secundários. 
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Essa associação entre as duas ferramentas de mitigação/compensação de impactos não é 

desejável, já que se espera da EA, uma característica de abordagem (formação e participação social) 

muito mais diretamente relacionada e focada nos diversos impactos que pretende enfrentar. 

Obviamente, a comunicação não deve ser colocada à margem do processo 

mitigatório/compensatório, apenas, cabe pontuar que essas duas ações, têm várias diferenças 

metodológicas (de abordagem, de conceitos, de ferramentas e de espaços) que impedem sua 

execução integrada, ao menos da forma observada até então.  

Por fim, outro aspecto comumente observado em PEAs, diz respeito à formação/adequação 

da equipe técnica responsável pela elaboração e execução do programa. Como não existe legislação 

que especifique minimamente a equipe do programa, em alguns empreendimentos ele é elaborado 

por profissionais sem a mínima formação em educação ou educação ambiental, o que limita 

consideravelmente a capacidade de execução de um bom programa. Neste contexto, há de se 

ponderar que para a elaboração e execução de um bom PEA há de se contar com equipe formada 

por especialistas em educação, preferencialmente em EA e profissionais com experiência em 

metodologias participativas.  

Se quisermos então, concluir este tópico apresentando uma síntese mais ou menos 

diagnosticadora do que comumente encontramos na execução de Programas de Educação 

Ambiental em licenciamento de hidrelétricas, podemos sistematizá-la informando que os PEAs em 

geral apresentam: (i) foco demasiado na atuação da rede ensino formal; (ii) baixa aderência ou 

nenhuma relação com os impactos ambientais decorrentes do empreendimento licenciado; (iii) 

atividades baseadas em eventos, campanhas ou jornadas de “educação”; (iv) ausência de 

envolvimento do público afetado pelo empreendimento e; (v) equipe executora do programa com 

pouca experiência em metodologias participativas e sem formação específica em EA. Diante deste 

cenário, propomos na seção seguinte um novo desenho para os programas de EA no licenciamento 

de hidrelétricas. 

 

 

3.3 Desenho e diretrizes para PEA em licenciamento de hidrelétricas:  
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Para sermos fieis a nossa ideia central para um PEA de valor, apontaremos aqui, a título 

propositivo, uma correlação entre os impactos diagnosticados em licenciamentos de hidrelétricas e 

sugestões de abordagem, em termos de linha de ação, para seu “controle”.  

Neste sentido, as alterações mais significativas no “sistema social”, provocados pela 

implantação de um empreendimento hidrogerador de energia, dizem respeito à: (i) conflitos gerados 

no processo de indenização e remanejamento para implantação do empreendimento; (ii) 

conformação e formação da área de preservação permanente – APP; (iii) gestão e re-ordenamento 

territorial do entorno do reservatório; (iv) conflitos em relação à pressão sobre infraestrutura de 

serviços públicos (saúde, educação, segurança pública) deflagrada em virtude de aumento 

populacional na AID do empreendimento. 

 Para superar um quadro de baixa eficiência e adequação dos Programas de Educação 

Ambiental encontrados até aqui, será necessário como abordagem, uma aderência relacional entre 

os impactos ambientais e as atividades a serem executadas. Essa aderência deverá se basear em 

alguns princípios norteadores que apresentamos aqui de forma sempre provisória: 

• Que os PEAs sejam concebidos de forma  participativa em todas as suas fases; 

• Que as ações envolvam obrigatoriamente os grupos sociais que sofrem interferências 

dos empreendimentos (em especial, a população remanejada); 

• Que ações e atividades partam da consulta e do reconhecimento das necessidades e 

interesses dos grupos locais, sistematiza através de mecanismos participativo de diagnóstico social; 

• Que seja objetivo fundamental do PEA, a execução de atividades visando à criação 

de espaços de participação e a qualificação dos atores locais para participar da gestão ambiental do 

empreendimento e da região de inserção do empreendimento; 

• Que sejam desenvolvidas atividades visando à convivência com o empreendimento, 

entendido aqui, como um elemento novo ao território e ativo do ponto de vista das territorialidades, 

porque provoca alterações na paisagem, no ordenamento territorial da região de seu entorno (jusante 

e montante) e na dinâmica social a nível local e por vezes regional; 

De maneira igualmente provisória, aberta e a espera de novas e criativas contribuições 

apresentamos abaixo um esquema organizacional de atividades que devem ser desenvolvidas como 

ferramentas de mitigação de impactos. Essas atividades foram agrupadas organicamente e de forma 

mais ampla em linhas de ações com seus respectivos projetos de EA. Cada conjunto de atividade se 

refere aos aspectos da realidade social que será de alguma forma afetada pelo empreendimento. 
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Para fins de nomenclatura, denominamos essa proposição de Diretrizes Operacionais11 para 

Formulação do PEA em hidrelétricas, das quais apresentaremos aqui as propostas de linhas de ação 

e projetos:  

 

DIRETRIZES OPERACIONAIS: 

Linha de Ação12: Fortalecimento da Participação e controle social com vistas à redução de 

conflitos 

1 - Projeto de EA para capacitação e controle social das medidas adotadas para indenização dos 

afetados, especialmente aqueles que perdem terras e benfeitorias; 

2 - Projeto de EA para o fortalecimento da população afetada para participação nos processos 

decisórios acerca do cumprimento das ações de fortalecimento dos serviços públicos locais; 

3 - Projeto de EA para a produção de conhecimento, fortalecimento e qualificação da população da 

AID para ampla participação nas etapas de licenciamento ambiental. 

Linha de Ação: Percepção, gestão e convivência com alterações ambientais introduzidas pela 

formação do reservatório e pelo novo ordenamento territorial do Entorno: 

4 - Projeto de EA para implantação de Faixa de APP do reservatório; 

5 - Projeto de Educação para diagnóstico e implantação do Pacuera. 

Apenas há indicação de linhas de ação e respectivos projetos de EA é tão somente um 

caminho inicial para organização dos Programas de EA. Neste propósito a fim de detalhar melhor o 

que se espera de retorno das ações de educação ambiental no processo de licenciamento e a sua 

relevância para contexto geral de mitigação de impactos ambientais em grandes obras, sugerimos no 

quadro a seguir uma sistematização que relacione projetos de EA, públicos preferências e resultados 

que devem ser buscados no processo de licenciamento ambiental de Usinas: 

 

 

                                                 
11 Verificar detalhadamente o conteúdo da NT º 25/2011 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA na qual apresenta diretrizes 
para implantação de EA em hidrelétricas, também de nossa autoria, disponível www.ibama.gov.br/licenciamento). 
12 Muitas das ideias sobre organização em linhas de ações e algumas definições envolvendo Educação Ambiental foram 
inspiradas e algumas mesmo extraídas do documento NOTA TÉCNICA CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10 (disponível 
no site www.ibama.gov.br/licenciamento). A quem se interessar essa  NT e outros documentos produzidos no âmbito da 
CGPEG é uma fonte de consulta rica e proveitosa.  Além deste documento, boa parte da sistematização está contida 
também na NT º 25/2011 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA na qual apresenta diretrizes para implantação de EA em 
hidrelétricas, também de nossa autoria, disponível www.ibama.gov.br/licenciamento)  
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Quadro 2 : Projetos de EA, públicos e resultados esperados.  

Projeto de EA Público Resultados Esperados 

1 - Projeto de EA para 
capacitação e controle 
social das medidas 
adotadas para 
indenização dos 
afetados, especialmente 
aqueles que perdem 
terras e benfeitorias 

- Público que será 
remanejado ou que 
perderá condição de 
trabalho e renda 

- Criação de espaços de participação e controle 
social das ações do empreendedor (fóruns, 
grupos de trabalho, comitês) e do 
cumprimento de normas técnicas, legais e 
sociais que envolve o remanejamento de 
terras; 
- Capacitação da população afetada para o 
exercício plenos dos direitos envolvendo 
modalidades de reassentamento e indenização 
de forma a minimizar as assimetrias de poder 
inerentes a este processo. 
- Melhoria da organização social; 
- Diminuição de passivos socioambientais que 
acabam resultando em ajuizamento de ações 
fora da instância administrativa; 
- Melhoria da tomada de decisão no caso de 
remanejamento propriamente dito. 

2 - Projeto de EA para o 
fortalecimento da 
população afetada para 
participação nos 
processos decisórios 
acerca do cumprimento 
das ações de 
fortalecimento dos 
serviços públicos locais 

- Moradores da AID 
(avaliado caso a caso 
em relação a 
intensidade da relação 
com o canteiro de 
obras); 
-Sociedade Organiza-
da (ONGs, Ministé-rio 
Público); 
- representantes de 
prefeituras, governos 
estaduais e federal, se 
for o caso; Órgão 
licenciador; 

- Criação de espaços de participação e controle 
social das ações do empreendedor (fóruns, 
grupos de trabalho, comitês), que podem e 
devem ser articulados com outras instâncias de 
controle social do empreendimento; 
- Melhoria na tomada de decisão de projetos e 
setores que devem ser executados para 
enfrentar a variação populacional deflagrada 
pelo empreendimento; 
- Melhoria do controle social, efetividade e 
governança das ações pretendidas e dos 
resultados alcançados; 
- Transparência na tomada de decisão; 

3 - Projeto de EA para a 
produção de 
conhecimento, 
fortalecimento e 
qualificação da 
população da AID para 
ampla participação nas 
etapas de licenciamento 
ambiental. 

- Moradores da AID e 
da ADA; 
- Pescadores 
artesanais; 
- Sociedade 
Organizada. 

- Melhoria na formação socioambiental e 
capacitação da população, visando estimular a 
participação na gestão ambiental local; 
- Criação de espaços e sistemática de interação 
da gestão ambiental com o público diretamente 
afetado; 
- Maior comprometimento do empreendimento 
com a realidade local que ele afeta; 

4 - Projeto de EA para 
implantação de Faixa de 
APP do reservatório; 

- Moradores do 
entorno do futuro 
reservatório; 
- Sociedade 
organizada; 
- Órgãos de gestão 
territorial, ambiental. 

- Horizontalização da discussão sobre a gestão 
e conservação do entorno do reservatório; 
- Melhoria da gestão e conservação da APP e 
do entorno; 
- Convivência e interação menos conflituosa 
com o entorno e com as restrições legais 
impostas com a formação do reservatório. 

5 - Projeto de Educação - Moradores do - Democratização dos usos permitidos do 
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para diagnóstico e 
implantação do Pacuera 

entorno do futuro 
reservatório; 
-Sociedade organizada 
e Órgãos de gestão 
territorial e ambiental. 

reservatório; 
- Formação e capacitação sobre zoneamento 
proposto; 
- Formulação de leis municipais especificas 
para execução do zoneamento proposto; 
- Efetiva implantação do Pacuera; 

Fonte: Sistematização feita pelos autores com base na experiência na execução e acompanhamento de PEAs 
no licenciamento de hidrelétricas  

 

Espera-se que com o estabelecimento de entendimentos comuns e linhas de ações 

específicas para o PEA consiga-se um avanço nas formas de abordagem dos programas nas 

comunidades afetadas. Com esse avanço certamente haverá qualificação das populações para 

participação de forma efetiva no processo de gestão ambiental local e melhoria da resiliência dessas 

populações frente às alterações socioeconômicas promovidas pelos empreendimentos.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES: OUTRAS QUESTÕES SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

LICENCIAMENTO DE HIDRELÉTRICAS   

 

 

As discussões sobre esse contexto não se encerram neste trabalho, uma vez que pela 

abrangência do tema, muitos outros aspectos ainda precisam ser abordados. Alguns pontos 

fundamentais para a sistematização desses entendimentos e melhoria na qualidade dos programas 

serão levantados neste item, apenas como ponto de partida para discussões posteriores, a começar 

pela necessidade de se estabelecer uma sistemática de acompanhamento e monitoramento dos PEAs 

pelo órgão ambiental, e bem verdade de todos os programas ambientais.  

Essa melhoria sistemática de métodos e processos de monitoramento atende a uma razão 

prática já que um processo de licenciamento de uma hidrelétrica envolve muitos aspectos 

complexos, para o meio socioeconômico as questões relacionadas ao remanejamento de populações 

terminam por envolver em demasia as atenções dos técnicos envolvidos nas análises, não 

permitindo as necessárias atenções ao PEA, de sorte que uma sistemática de monitoramento 

resultará numa melhor modelagem e entendimento do processo e, por conseguinte, aperfeiçoamento 

e economia operacional.  

Entende-se que para a implantação satisfatória do programa é preciso participação efetiva 

dos órgãos licenciadores, interagindo ativamente em reuniões com a comunidade/população 
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afetada, realizando vistorias e inspeções à área de implantação das ações, e prestando orientações 

operacionais aos executores do programa. Desta forma, podem-se fazer ajustes na metodologia ou 

nas ações, quando diagnosticado algum problema.  

Sabe-se que esse acompanhamento mais próximo do programa ainda é uma utopia distante 

da realidade, pois, os órgãos ambientais no Brasil, em sua maioria sucateados e, com deficiências de 

corpo técnico qualificado e em quantidade, ainda não dispõem de recursos e condições para 

executar essas ações de forma mais presente, que é a melhor técnica desejada. Mas, vale um esforço 

conjunto para se comprovar os benefícios de um PEA bem implantado. Para o monitoramento das 

ações se faz fundamental o estabelecimento de indicadores. É urgente que sejam feitas discussões 

aprofundadas para o estabelecimento de indicadores sensíveis o suficiente para detectar as 

mudanças que se esperam deflagrar com o desenvolvimento adequado de um Programa de 

Educação Ambiental.  
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RESUMO 
As mudanças no mundo do trabalho, engendradas pela crise estrutural do capital das últimas 
décadas, têm profundos rebatimentos no espaço geográfico em suas diferentes escalas. A lógica de 
produção contemporânea é essencialmente contraditória e se espacializa no campo e na cidade a 
partir de diversas formas de trabalho, sobretudo informalizadas. Esta pesquisa revela que os 
“excluídos e supérfluos” do processo de exploração do trabalho no capitalismo não são 
privilegiados, mas desempregados relegados à condição de privação e de pobreza, colocados à 
margem do processo de garantias da legislação do trabalho e se inserem em trabalhos precários 
baseados no subemprego e informalidade. Logo, a forma de exclusão do mercado de trabalho 
formal é funcional ao capital para sua inclusão de forma precarizada. É justamente esta dimensão do 
trabalho que foi analisada em Itabaiana/SE, notadamente na feira, nos vendedores ambulantes do 
comércio da cidade. 
Palavras-chave: informalidade; precarização; reestruturação produtiva e trabalho. 
 
 
ABSTRACT 
The changing in the work world, engendered by the capital structural crisis, in the last decades, has 
profound repercussions in different scales in the geographic space. The logic of contemporary 
production is essentially contradictory and spatializes in the field and in the city from various forms 
of work, especially the informal sector. This research reveals that the “excluded and unnecessary” 
of the process of exploitation of labor under capitalism are not privileged, but unemployed relegated 
to the status of deprivation and poverty, placed outside the scope of guarantees of employment law 
and fall in precarious jobs based on underemployment and informality. Therefore, the form of 
exclusion from the formal labor market is functional to capital for inclusion in a precarious form. It 
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is precisely this dimension of work that has been analyzed in Itabaiana/SE, notably at the fair trade 
vendors in the city. 
Keywords: informality, precariousness, production restructuring and labor. 
 
 
RESUMÉ 
Les changements au milieu du travail, engrendrés par la crise structurelle du capital des dernières 
décennies, ont des répercussions profondes dans l'espace géographique dans leurs différentes 
échelles. La logique de la production contemporaine est essentiellement contradictoire et se 
spatialise dans le champ et dans la ville à partir de différents types de travaux, notamment 
informalisés. Cette recherche révèle que les "exclus et inutiles" du processus d'exploitation du 
travail dans le capitalisme ne sont pas privilégiés, mais chômeurs relégués au statut de la privation 
et la pauvreté, placée en dehors de la portée des garanties du droit du travail et tombent dans les 
emplois précaires basés sur des sous-emploi et l'informalité. Par conséquent, la voie de l'exclusion 
du marché du travail formel est fonctionnel au capital pour son inclusion d'une façon precarisée. 
C'est précisément cette dimension du travail qui a été analysée dans Itabaiana/SE, notamment à la 
foire, aux vendeurs de rue du commerce de la ville. 
Mots-clés: informalité; précarité; restructuration de la production; travail. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa faz uma discussão do mundo do trabalho a partir da análise marxiana/marxista 

para compreender como o empreendimento do capital na sociedade capitalista tem se apropriado 

necessariamente da totalidade do trabalho como forma de atenuar o processo de crise estrutural. 

Esta representa um marco de profundas mudanças no mundo do trabalho, uma vez que o 

movimento histórico e conflituoso da relação capital x trabalho define a condição de expansão e 

acumulação capitalistas. A denominada crise estrutural representa uma crise de auto-valorização do 

capital, uma vez que o capital dotado de uma lógica essencialmente contraditória busca produzir 

cada vez mais mercadorias por meio do aumento da produtividade do trabalho, mas com o menor 

número de trabalhadores possíveis, ocasionando o desemprego estrutural, fazendo emergir de forma 

assustadora a informalidade. 

 O marco de tais rebatimentos ocorre por meio da reestruturação produtiva do final do século 

XX, revelada na transição do padrão de acumulação taylorista/fordista para o toyotista, aliada a 

política neoliberal, ao fortalecimento da esfera financeira como forma de expansão do capital via 

mundialização e com a desregulamentação e flexibilização das relações de produção e trabalho 

somadas a privatização das funções sociais do Estado. No centro da busca de saída da crise aparece 

um ataque intenso à classe trabalhadora e assim transformações sem precedentes para os sujeitos 

que trabalham e o mundo do trabalho. 
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Para Antunes (2005) no mundo do trabalho aparecem tendências como a redução do 

operariado fabril, a feminização do mundo do trabalho, o crescimento do setor de serviços, a 

crescente exclusão de jovens e idosos sem perspectiva de emprego, a expansão do trabalho no 

denominado “terceiro setor”, a expansão do trabalho em domicílio e a explosão da informalidade. 

Entender o mundo do trabalho pressupõe uma concepção ampliada de trabalho que compreende a 

totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho, não se 

restringindo aos trabalhadores manuais diretos, incorporando também a totalidade do trabalho 

social, a totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de trabalho como mercadoria em troca 

de salário. Incorporando tanto os trabalhadores que produzem diretamente a mais-valia 

(produtivos), quanto os improdutivos que contribuem para a realização da mais-valia, também a 

dimensão imaterial e material do trabalho, o proletariado rural além dos desempregados. 

A compreensão da realidade propiciada pela unidade teoria-prática, com definição 

ideológico-metodológica precisa é o caminho para a coerência dos resultados da pesquisa. 

Compreender as contradições de uma sociedade cuja base produtiva substitui de forma crescente 

trabalhadores (sua principal fonte de valor) e torna-os aparentemente “supérfluos”, mas funcionais, 

e reproduz o desemprego a espacialização da precarização estrutural de novas formas de trabalho 

ancoradas na informalidade.  

A compreensão geográfica do mundo do trabalho foi veiculada pela crítica radical pautada 

na possibilidade de superação das contradições. A necessidade de aprofundamento teórico-empírico 

da relação sociedade-natureza de base marxiana/marxista constitui-se de fundamental importância 

para a Geografia, primeiro pela necessidade de uma leitura não fragmentada da natureza e 

sociedade, como também pelo próprio caráter do trabalho em sua condição ontológica, na relação 

dos seres entre si e assim com o espaço que produzem/organizam.  

Desse modo, captar as mudanças no mundo do trabalho, especialmente no que tange à 

informalidade só foi possível utilizando o método dialético, subsidiado pela pesquisa empírica, pelo 

contato direto com os trabalhadores e trabalhadoras. Desta forma, descortinam-se as formas 

concretas em que se apresentam o processo de produção e realização do capital, em seu movimento 

real na unidade da aparência e essência, na forma e no conteúdo do mundo do trabalho via 

informalidade. Ao mesmo tempo foram aplicados questionários, feitas entrevistas com os 

trabalhadores informais na feira e no comércio da cidade. 

A pesquisa revelou como se apresenta o mundo do trabalho, a partir da informalidade e sua 

conseqüente precarização no município de Itabaiana/Sergipe, especialmente a partir dos vendedores 
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ambulantes na feira da cidade. Ao mesmo tempo foram observadas a duração da jornada de 

trabalho, principal mercadoria vendida, média salarial alcançada, nível de escolaridade, a existência 

ou não de formas de organização dos trabalhadores informais, a simbiose entre trabalho formal e 

informal e, sobretudo a funcionalidade da informalidade para o capital. Entende-se que a 

informalidade não pode ser vista como solução ao desemprego, mas como condição de realização 

do capital. Na precarização e desregulamentação do trabalho temos a realização do ciclo do capital 

e os formatos que a sociedade expressa territorial e espacialmente. 

 

 

2 O MUNDO DO TRABALHO DIANTE DA ARQUITETURA DO CAPITAL EM CRISE 

 

O mundo do trabalho vivencia desde a década de 1970 mudanças nunca vistas na história e 

isso coloca, pela sua complexidade, um grande desafio para diversos estudiosos da temática. No 

caso da Geografia, a leitura do trabalho enquanto temática fundamental para a compreensão do 

espaço geográfico ficou por muito tempo em segundo plano. A relação sociedade-natureza discutida 

na história da disciplina apresentou o trabalho desarticulado ao mesmo tempo da sociedade e da 

própria natureza. Como afirma Thomaz Júnior (2002) o trabalho esteve (des)sintonizado da 

sociedade como integrante do processo produtivo social movido pela lógica do capital baseado na 

extração de mais-valia bem como da vinculação do trabalho na forma abstrata ao empreendimento 

orquestrado pela burguesia no seu projeto de dominação. O trabalho estava fora também da 

natureza, distante do corpus natural e visto somente como atividades humanas, já que o homem já 

estava fora da natureza. 

A renovação que a Geografia brasileira passará na virada dos anos 1980 apresenta uma nova 

visão de mundo e assim da leitura que se fazia da relação sociedade-natureza. O trabalho vai ser 

lido dentro da totalidade social e na unidade homem-natureza,  

 

As atenções voltadas, então, para a dialética do processo social, o trabalho sob o 
enfoque geográfico, é compreendido por nós, pois, como expressão de uma 
relação metabólica entre o ser social e a natureza, sendo que nesse seu ir sendo ou 
em seu vir a ser está inscrita a intenção ontologicamente ligada ao processo de 
humanização do homem. A dupla linha de ação entre a ideação, a previsibilidade 
(a finalidade), enfim a teleologia (inexistente na natureza), e a materialidade 
fundante (causalidade), formam uma conexão interativaque solda a práxis 
ontológica do trabalho diante do agir societal... Nesse processo de auto-realização 
da humanidade através do trabalho, ao longo dos tempos, é que reconhecemos o 
conteúdo do metabolismo social do capital que faz com que sociedade e natureza 
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e, as mediações que governam essa relação dialética, sejam "lidas" pela Geografia 
como base fundante da compreensão da polissemia do trabalho no mundo atual ou 
a polissemização da classe-que-vive-do-trabalho (THOMAZ JÚNIOR, 2002, p. 4). 
 

O trabalho é categoria fundante do mundo dos homens ao atender simultaneamente as 

necessidades de toda sociabilidade: produção e reprodução da subsistência sem a qual nenhum ser 

humano sobreviveria, e na medida em que os homens, ao transformarem esse mundo natural, 

transformam a sua natureza social, esta transformação se processa objetivamente e subjetivamente. 

Entende-se o capital como uma relação social que subordina estruturalmente o trabalho e o subjuga 

de forma radical no modo de produção capitalista. Compreende-se o trabalho em sua condição 

ontológica, na unidade valor de uso e valor de troca, mediador universal da relação homem-natureza 

e que no modo de produção capitalista assume a forma plena de mercadoria.  

Nessa relação capital x trabalho tem-se o processo de produção e organização do espaço 

geográfico em suas diferentes escalas como respostas às necessidades de acumulação, do lucro. 

Assim, a interpretação do espaço geográfico não pode prescindir da clareza conceitual da temática 

do trabalho, especialmente como o modo de produção capitalista se comporta a partir do final do 

século XX e XXI, no contexto da reestruturação produtiva. 

A reestruturação produtiva, mesmo sendo uma característica própria do modo de produção 

capitalista em sua história e necessária para a retomada de novos ciclos de acumulação, apresentará 

contornos marcantes com uma redefinição em nível mundial dos processos produtivos, pautados nas 

novas formas de produção que ganham força a partir da década de 1970. Desde esta década o 

sistema do capital passa pela mais intensa crise da sua história, de abrangência estrutural e 

totalizadora e nesse sentido e na mesma proporção os rebatimentos sobre a classe trabalhadora se 

apresentarão pari passu na totalidade do trabalho via desemprego, precarização, terceirização e 

informalidade também em níveis estruturais. 

A concepção de uma crise estrutural parte do princípio que as contradições do capital 

atingem níveis absolutos e assim irreversíveis. Nesse sentido, Mészáros (2002) defende que a crise 

que vivenciamos é estrutural por ser universal, não se restringir a um ramo particular, mas abranger 

a totalidade das relações de produção. Seu alcance é global, ocorre em todos os países e sua escala 

de tempo não é mais cíclica como em momentos anteriores, mas é continuada, permanente. A 

característica totalizadora da crise não permite o deslocamento das contradições, pois isso só é 

possível quando a crise é parcial, manejada pelo sistema e permite mudanças, como foi o caso da de 

1929.  
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Nesse sentido, uma crise estrutural coloca em xeque a existência do sistema de forma global. 

Sobre o caráter da crise atual em relação às crises anteriores Mészáros enfatiza, 

 

Naturalmente, quando já não é mais possível ocultar as manifestações da crise, a 
mesma mistificação ideológica que ontem anunciava a solução final de todos os 
problemas sociais, hoje, atribui o seu reaparecimento aos fatores puramente 
tecnológicos, despejando suas enfadonhas apologias sobre a “segunda revolução 
industrial”, “o colapso do trabalho”, a “revolução da informação” e os 
descontentamentos culturais da sociedade pós-industrial (MÉSZÁROS, 2002, pág. 
796). 
 
 

Ainda que o sistema do capital esteja em crise estrutural, ele continua se realizando, 

persistindo em medidas paliativas e na apropriação e intensificação da exploração da diversidade do 

trabalho, condição de sua existência. Como a principal tendência observada na crise estrutural são 

as quedas nas taxas de lucro (sismógrafo da acumulação do capital) para driblar a tendência 

declinante da queda nas taxas de lucro, e retardar seu processo de crise, o capital busca extrair a 

mais-valia sintonizando o trabalho produtivo e improdutivo, material e imaterial, vivo e morto, 

formal e informal dando novas faces e dimensões ao mundo do trabalho. 

Cogiolla e Martins (2006), sustentados na análise marxiana destacam que uma série de 

fatores contribui para contrabalancear a queda tendencial na taxa de lucro, principal evidência da 

crise: o aumento do grau de exploração do trabalho; a redução do salário abaixo do seu valor; a 

busca do barateamento dos elementos do capital constante; a superpopulação relativa (que propicia 

abrir novos ramos produtivos com baixa composição orgânica) e o comércio exterior que permite o 

barateamento tanto das matérias primas como de força de trabalho na relação desigual entre países 

centrais e periféricos. Destarte, os autores destacam que a crise do final do século XX é uma crise 

de realização da mais-valia e implica na queda tendencial da taxa de lucro em seu conjunto, “a 

globalização” nesse contexto aparece como tergiversação ideológica da crise. 

Esta crise engendrou uma intensa mudança nas formas de produzir, pela passagem do 

regime de acumulação fordista-taylorista para o toyotista-flexível. Esta passagem foi viabilizada por 

meio de uma grande inovação tecnológica (as tecnologias em microeletrônica, em computação - 

software e hadware -, em telecomunicação/radiodifusão, a optoeletrônica e a engenharia genética), 

na busca da qualidade total da produção (OLIVEIRA, 2007). As novas tecnologias objetivaram 

atacar a queda na produtividade do trabalho e da taxa de lucro mediante a redução do tempo de 

trabalho necessário, produzir com estoque reduzido, capacitar o aparelho para a flexibilidade, 
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organizar o trabalho e a produção para maior controle do processo produtivo e reduzir o tempo 

necessário para se produzir (COGIOLLA e MARTINS, 2006). 

O aumento das forças produtivas ao alterar qualitativamente o processo de produção 

provoca um crescimento do capital constante em detrimento do capital variável, assim modificam-

se os processos de valorização do capital que dimensionam novos contornos sobre sua principal 

fonte de valor: o trabalho humano.  

A partir da leitura dos Grundrisse de Marx, Mészáros (2002) destaca que o desenvolvimento 

das forças produtivas pela incorporação da ciência e da tecnologia na produção provocaria uma 

redução do tempo de trabalho socialmente necessário1 na produção de valores. Com o 

desenvolvimento da maquinaria chegaria um tempo em que o valor se tornaria socialmente 

inadequado como medida de riqueza, todavia, se o modo de produção fosse o capitalista, continua 

sendo o trabalho vivo o único criador de valor, dependente do tempo de trabalho. 

É uma tendência contraditória do capital, submeter ao máximo o trabalho vivo ao trabalho 

morto até um ponto que a riqueza não poderia ser medida adequadamente pelo tempo de trabalho. 

Marx apontava que, com o desenvolvimento da indústria em grande escala, o trabalhador passa a 

fazer parte do processo de produção em vez de ser o seu ator principal. Assim, a questão a ser 

observada, não é somente o trabalho humano direto que ele próprio realiza nem o tempo durante o 

qual ele trabalha, mas antes a apropriação de seu próprio poder produtivo social, é o 

desenvolvimento do indivíduo social que surge como a grande pedra fundamental da produção da 

riqueza (ibidem).  

Desse modo, o capital carrega uma contradição, ao mesmo tempo em que tenta reduzir o 

trabalho necessário a um mínimo, tem como única fonte de riqueza o tempo de trabalho não-pago, a 

mais-valia, pela exploração do trabalhador. Ele emprega a ciência e a tecnologia aumentando a sua 

composição orgânica tentando se livrar do trabalho vivo, e ao mesmo só mede a riqueza dentro dos 

limites de conservação e tempo dos valores criados pelo trabalho. Vale destacar que tais mudanças 

alterarem profundamente a organização sóciotécnica da produção por via da desterritorialização ou 

reterritorialização, redefinindo a divisão internacional do trabalho. Onde mais precárias e 

desprotegidas se apresentarem as condições de realização do trabalho mais férteis tornam-se as 

possibilidades de lucros. Esta é a geografia da acumulação capitalista via mundialização. 

                                                 
1 A análise do processo de produção do capital fundamenta-se no tempo de trabalho na produção, núcleo gerador de 
toda a riqueza: da mais-valia. É pelo tempo de trabalho socialmente necessário na produção que são determinados os 
preços das mercadorias. 
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Mészáros (2006) ao fazer uma leitura sobre o desemprego e a precarização como desafios 

para a esquerda, afirma que atualmente nenhum setor do trabalho está imune a miséria do 

desemprego e do trabalho temporário, entendido também como a própria precarização e trabalho 

flexível. A globalização do desemprego e do trabalho assalariado sustentadas na flexibilização, 

representam a equalização descendente da taxa de exploração diferencial. Para o autor o mito da 

flexibilidade esconde as reais estatísticas de desemprego que aumentam também nos países de 

“capitalismo avançado”. A necessidade de produzir desemprego, como diminuição de custos, surge 

na raiz das próprias condições de acumulação do capital. A selvageria do atual sistema ao mesmo 

tempo em que expele trabalhadores, prolonga o tempo de trabalho aonde quer que o capital possa ir. 

Para Antunes (2007) esta força de trabalho precarizada estruturalmente se apresenta como 

um terço da força de trabalho disponível no mundo, exercendo trabalhos temporários, precários, 

terceirizados, informais que aumentam em virtude do desemprego estrutural. Ocorre uma redução 

dos trabalhadores industriais que são mais intensamente explorados, em virtude da incorporação de 

tecnologia. No outro lado do mesmo processo uma gama de sujeitos não encontra trabalho estável, 

formando um grande contingente de desempregados. O mundo do trabalho apresenta assim uma 

nova forma, com várias faces na qual a precariedade é a mais relevante. 

A redução do uso da força de trabalho em todos os países se apresenta pela 

desregulamentação e flexibilização dos direitos trabalhistas, aumento da fragmentação e 

complexificação da classe trabalhadora; precarização e terceirização dos contratos de trabalho, 

desregulamentação e privatização das funções do Estado, tudo isso envolvido no discurso e prática 

neoliberais incorporadas pelos Estados-Nações e impostas pelas instituições financeiras (FMI e 

Banco Mundial) nos ajustes enconômicos hodiernos.  

Sobre o conjunto de ações que se estruturam no pacote da reestruturação produtiva, Menezes 

faz uma salutar síntese, 

 

A “reestruturação produtiva”, como assim é chamada, representa, desta forma, a 
construção política, ideológica e produtiva de um novo terreno lucrativamente 
mais fértil e tem como principais fenômenos: o neoliberalismo; a privatização das 
funções sociais e produtivas do Estado; desregulamentação da legislação 
trabalhista e a conseqüente perda de direitos conquistados historicamente pelos 
trabalhadores; e o “Toyotismo”, que representa o conjunto de característica que 
visa a intensificação da extração do mais-trabalho pela inserção de novas técnicas 
gerenciais na organização do trabalho e pela inserção da lógica tecno-científica na 
produção: a flexibilização do trabalho (MENEZES, 2007, p. 30). 

 



Vanessa Dias de Oliveira                                                                                                                                                 186 
 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

 

Ainda conforme este autor, a “liberação” do capital pela financeirização, a “liberação” do 

mercado pela mundialização do capital e a precarização do trabalho pela “flexibilização”, são 

formas de desregulamentações nas diferentes dimensões da acumulação do capital.  

É interessante compreender como tem se processado a flexibilização, considerada uma das 

armas contra do desemprego. A flexibilização é para Vasapollo (2006) como a liberdade da 

empresa para: despedir seus empregados, sem penalidades, quando a produção e as vendas 

diminuem; reduzir e aumentar o horário de trabalho, repentinamente e sem aviso prévio, quando a 

produção necessite; pagar salários reais mais baixos do que a paridade de trabalho, seja para 

solucionar negociações salariais, seja para poder participar de uma concorrência internacional; 

possibilidade da empresa subdividir a jornada de trabalho em dia da semana conforme a sua 

conveniência; liberdade para destinar parte de suas atividades para empresas externas bem como a 

possibilidade de contratar a força de trabalho em regime temporário.  

Todas estas feições do caráter complexo do mundo do trabalho apresentam uma 

precarização estrutural. Precarizar a força de trabalho é não atender a legislação vigente, é encobrir 

a relação entre empresa principal, empresa terceirizada e força de trabalho ofertada, é condicionar 

os trabalhores às jornadas de trabalhos exaustivas ignorando o tempo de trabalho disponível, é 

impor os trabalhadores ao perigo do desenvolvimento do trabalho sem as condições mínimas de 

proteção via equipamentos de segurança, é se submeter à chuva e ao sol é rebaixar salários abaixo 

do seu valor.  

Precarizar é ir contra o que é legal, é sustentar-se no ilegal, nesse sentido a informalidade 

apresenta um elevado grau de precarização visto que representa além das questões acima citadas, a 

ausência da possibilidade da estabilidade, a incerteza e debilidade dos trabalhadores.  

Nessas alterações nas relações de produção e trabalho contemporâneas observa-se o 

predomínio da informalidade, a feminização do mundo do trabalho (visto que as mulheres são mais 

facilmente exploradas), o crescimento do setor de serviços, a crescente exclusão de jovens e idosos 

sem perspectiva de emprego, além da expansão do trabalho no denominado “terceiro setor” 

(atividades volutárias, comunitárias como é o caso das ONGs), além da expansão do trabalho em 

domicílio facilitado pela horizontalização do processo produtivo da acumulação flexível através da 

telemática (ANTUNES, 2007).  

Dentre estas tendências a pesquisa se debruça sobre o significativo processo de 

informalização do trabalho que se apresenta no município de Itabaiana/SE, notadamente no 

comércio de rua, dos trabalhadores ambulantes da cidade. Nesse viés, deve-se ressaltar que o 
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conceito de informalidade, apesar de diversas considerações de estudiosos sobre a sua clareza 

conceitual, tem sido, de uma forma geral utilizado para caracterizar uma diversidade de dimensões 

do mundo do trabalho. No caso desta pesquisa ele reflete o trabalho dos ambulantes de rua, a 

contratação ilegal de trabalhadores assalariados nas barracas da feira da cidade, o trabalho 

temporário e de autônomos. 

 

 

3 A CONCEPÇÃO DE INFORMALIDADE E SUA TENDÊNCIA NO NOVO MUNDO DO 

TRABALHO 

 

Os rebatimentos da crise estrutural no mundo do trabalho têm suscitado diversas pesquisas 

nas ciências humanas e sociais. De acordo com Thomaz Júnior (2003) apresenta-se necessária a 

possibilidade de entendimento das combinações entre as diferentes faces e aspectos do trabalho 

(urbano-rural, material-imaterial, produtivo-improdutivo, formal-informal etc.), como forma de 

superarmos as fragmentações colocadas e reproduzidas pela ciência de maneira geral, pela 

Geografia e geógrafos também. Existe uma complexa trama de relações que imprime certa 

plasticidade à nova sociabilidade do trabalho expressa na dinâmica da sociedade. 

Desta maneira, a identificação do trabalho no âmbito da informalidade não pode estar 

dissociada do seu pertencimento e condição de classe, mas se possível desenraizada das 

nomenclaturas que aparecem como resultado da complexa divisão social e territorial do trabalho e 

que engessam a compreensão do conteúdo concreto da nova morfologia do trabalho por meio da 

informalidade.  Entre os estudiosos da temática as diversas pesquisas relacionadas à 

informalidade chamam a atenção aos limites da definição dos termos “setor informal” como 

conceito que apresenta dificuldades de dar conta das complexas e estruturantes mudanças do 

trabalho contemporâneo. 

Discorrem Alves e Tavares (2007) que a origem do conceito de setor informal aparece em 

1972 com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a partir de pesquisas realizadas no 

Quênia, e se generalizou carregando a dualidade da organização da economia urbana. A OIT 

defendia a existência do segmento informal (unidades produtivas organizadas) e o setor informal 

(unidades produtivas não organizadas). Também no início desta mesma década o conceito é 

incorporado nas análises sobre os países latino-americanos para explicar as questões globais do 

mercado de trabalho. O entendimento é que caberia a este setor ocupar os interstícios deixados pelas 
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atividades capitalistas nas quais o trabalhador vivia da sua força de trabalho, utilizava o trabalho 

familiar e podia contratar ajudantes, objetivava uma renda para consumo individual e familiar 

visando manter a atividade econômica. Tais características refletiam o trabalhador despossuído que 

obtinha apenas renda e não acumulava capital.  

Esta abordagem ressalta Tavares (2004) denominada de moderno-tradicional introduz a 

tipologia formal-informal enfatizando o problema dos trabalhadores submetidos em um nível de 

renda insuficiente à satisfação de suas necessidades. Estes trabalhadores não seriam mais 

distinguidos pela autonomia do trabalho, mas a força de trabalho é compreendida como unidade de 

produção com sete características: facilidade de acesso à atividade, utilização de recursos locais, 

propriedade familiar, escala de atividade reduzida, uso de tecnologias que privilegia o recurso a 

mão-de-obra, qualificação adquirida no sistema formal de formação, mercados concorrenciais e sem 

regulamentação.  

No caso do Brasil os rebatimentos da reestruturação produtiva nos anos de 1990 fazem 

explodir a economia informal e também atividades não regulamentadas pela legislação trabalhista, 

destarte o conceito de setor informal utilizado pelo OIT tornou-se bastante restrito para dar conta 

dessa realidade. Tais estudos não se sustentaram na análise das contradições do desenvolvimento 

geográfico desigual do capital.  

Dessa maneira, a autora afirma que apesar da abordagem oiteana (OIT) englobar o trabalho 

autônomo, assalariado e familiar, no conjunto das atividades econômicas a heterogeneidade 

ocupacional torna difícil uma definição precisa. Apesar dos pesquisadores oiteanos verem a 

potencialidade do setor informal como fonte de emprego a baixo custo e de estimularem via 

instituições financeiras a atividade, a preocupação está circunscrita apenas às atividades de 

sobrevivência e não dá conta de explicar a nova informalidade como fenômeno ligado à dinâmica 

capitalista, 

  

O impulso a lei do valor ora convoca, ora libera os trabalhadores, ora os assalaria, 
ora usa a sua força de trabalho na clandestinidade, dando-lhes em troca situações 
ilusórias, como a idéia de autonomia que se apóia na dualidade econômica, 
argumento que não se funda na prática social, com o que fica demonstrado o 
equívoco que é discutir o “setor informal” enquanto um conceito fechado que não 
dá conta da realidade. O trabalho informal ou os “empregos informais constituem 
o que estamos chamando de nova informalidade (TAVARES, 2004, p 41). 

 

Noronha (2003) afirma a falta de clareza dos conceitos formal e informal. A compreensão 

dos “contratos atípicos” e da “informalidade” depende antes de tudo da compreensão do contrato 
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formal predominante em cada país. Até o final dos anos de 1980 a “informalidade” (ou o 

subemprego) era percebida principalmente como um problema endêmico pela maioria dos 

especialistas. Entendia-se que a “informalidade” (ou o subemprego) era um legado de uma 

economia semi-industrializada, cujo fim era uma questão de tempo e desenvolvimento. Contudo, no 

início dos anos de 1990, momento em que o ideário neoliberal via reestruturação produtiva avança 

no país, verifica-se uma ruptura no movimento de formalização do trabalho e ocorre o crescimento 

da informalidade. Diante disso temos o uso do termo no Brasil de três formas: economistas, juristas 

e senso comum. Os conceitos dos economistas são o formal/ informal, o primeiro é aquele que 

possui registro em carteira, registro autônomo ou é empregador, o informal corresponde a registro 

sem carteira; para os juristas os contratos são legais ou ilegais; para o senso comum o informal é o 

injusto porque não tem carteira assinada e o formal justo por ter registro em carteira (ibidem). 

O autor ainda coloca três abordagens que servem para a explicação do trabalho informal. A 

denominada velha informalidade, típica no Brasil nas décadas de 1960 e 1970 que classifica o 

trabalho informal como subemprego e que se sustentava na concepção da condição de um país em 

desenvolvimento com mercados em economia de transição, nos quais muitas atividades não são 

atrativas aos investimentos capitalistas; a segunda, denominada informalidade neoclássica, 

considera o trabalho “informal” como oriundo da busca por maximização de lucros por empresas 

em países com extensivo código de trabalho e elevado custo indireto da folha salarial; a terceira 

denominada de “nova informalidade ou informalidade pós-fordista, é engendrada pelas novas 

concepções gerenciais do trabalho que não exigem locais nem tempo de trabalho fixos. 

As discussões e teses sobre o setor informal não dão conta da informalidade da era da 

flexibilização, pois a ideia setorizada é dual e equivocada. Tavares (2004) defende que a nova 

informalidade se traduz na ocorrência das relações informais dentro do setor formal. Cacciamali 

apud Alves & Tavares (2007) afirma que as mudanças estruturais levaram a uma redefinição das 

relações de produção e novas formas de inserção dos trabalhadores, a autora propõe o conceito de 

processo de informalidade para o momento atual a partir de três condicionantes: os processos de 

reestruturação produtiva; a internacionalização e expansão dos capitais financeiros; o 

aprofundamento da internacionalização e a maior abertura das economias e a desregulamentação 

dos mercados. Isso provoca menores taxas de emprego e assim a proliferação dos participantes da 

informalidade, assim a autora define duas categorias de trabalhadores: 

 

Os assalariados sem registro que são contratados de forma ilegal e não têm acesso 
ao conjunto de garantias sociais, e os trabalhadores por conta própria, que atuam 
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na área de prestação de serviços e contam com ajuda de familiares ou de ajudantes 
assalariados como extensão do seu próprio trabalho, visando a obtenção de uma 
renda para a sua reprodução e da sua família. (CACCIAMALI, apud ALVES & 
TAVARES, 2007, p. 429). 
 

O conceito de informalidade abrange atividades informais tradicionais e as novas formas de 

trabalho precário.  Os trabalhadores informais tradicionais estão inseridos nas atividades de baixa 

capitalização, buscando uma renda de consumo individual ou familiar. Estes trabalhadores podem 

ser menos instáveis: com um mínimo conhecimento profissional e na maioria desenvolvem 

atividades de prestação de serviços, são exemplos as costureiras, pedreiros, jardineiros, vendedor 

ambulante de artigos de consumo como alimento, vestuários, e calçados e de consumo pessoal, 

camelôs, empregados, oficinas de reparo, etc.; e instáveis recrutados temporariamente por peça ou 

serviço realizado, executam atividades que envolvem o uso da força física, as tarefas de pouca 

qualificação. Existe ainda a classificação para os trabalhadores ocasionais e temporários, 

desempregados que se encaixam nas atividades informais, mas objetivam retornar ao 

assalariamento, muitas vezes combinam o trabalho regular com o ocasional, praticando os 

chamados bicos. São exemplos os vendedores de produtos de limpeza, cosméticos, roupas, 

digitador, faxineiras, dentre outros (ALVES apud ALVES & TAVARES, 2007). 

É importante ainda colocar a concepção de Malaguti (2000), este afirma que a informalidade 

é um conceito muito mais amplo que o de setor informal, este expressa apenas um aspecto da 

informalidade. Numerosos casos de informalidade podem ser observados em setores formais bem 

como se pode se observar casos de formalidade no “setor informal”. No interior da produção 

capitalista a formalidade e a informalidade coexistem, subsidiam-se, interpenetram-se e são 

indissociáveis.  

A análise oiteana (OIT), ancorada no dualismo formal/informal não permite a leitura da 

totalidade da informalidade e sua manifestação no mundo do trabalho. Assim, 

 

Tornou-se impossível negar que trabalho assalariado (informal) e desenvolvido 
(formal) coexistem na unidade com o capital. Porém, mais impossível ainda é 
negar a explosiva informalização do trabalho, que foi suscitada pela política de 
flexibilização da economia e que se expande mediante processos de terceirização, 
cujos mecanismos obscurecem a extração do sobretrabalho (TAVARES, 2004, p. 
45). 
 

Como tais atividades estão dentro do funcionamento do modo de produção capitalista, a 

exploração desses trabalhadores se processa. A forma de ser do trabalho informal em suas 
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diferentes modalidades são assim alimentadoras do sistema vigente e assumem uma funcionalidade 

de contribuir para a realização do circuito do capital. A ampliação do trabalho informal tem o papel 

de reduzir os custos da produção da força de trabalho, pela não obrigatoriedade com os custos 

trabalhistas. O trabalho informal é assim uma característica funcional ao capital na acumulação 

flexível em que a relação capital x trabalho é dissimulada pela ausência da relação contratual e falsa 

concepção de autonomia e se revela como uma forte tendência. 

Portanto, a perda do vínculo formal do salário e a condição legal de assalariado nessa nova 

situação, agora, via de regra, à base da remuneração por peça, ou mesmo assalariamento indireto, e 

desespacializado da planta fabril, longe das lentes da Comissão de Fábrica e dos dirigentes 

sindicais, não lhes retirou a condição de continuar subordinado/explorado pelo capital. O trabalho 

(o trabalhador) continua firme e forte ligado à valorização do capital, mas já totalmente distanciado, 

ou melhor, abandonado do alcance formal do sindicato, mais ainda das suas ações políticas, e tem 

decretada sua nova condição de não mais pertencer (despertencimento) ao universo do trabalho e da 

classe trabalhadora. Estas formas de trabalho são confundidas com a independência e autonomia, 

mas promovem ao contrário mecanismos em que os trabalhadores exploram sua própria força de 

trabalho para o capital e são lesados nos seus direitos fundamentais (TAVARES, 2004).   

O próprio Estado, através das instituições jurídicas cria mecanismos legais que permitem à 

produção capitalista a maior utilização do trabalho informal. Por outro lado as políticas 

macroeconômicas de privatização, liberalização e desregulamentação, eixo da reestruturação 

produtiva, oferecem a possibilidade de descentralização da produção e enfraquecem a classe 

trabalhadora. São essas medidas estruturantes que fazem da informalidade uma das perversas 

dimensões do mundo do trabalho. 

 

 

4 A INFORMALIDADE E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO EM ITABAIANA/SE 

 

Nas pesquisas iniciais feitas sobre o mundo do trabalho em Itabaiana na sua dimensão real-

concreta, a informalidade e a precarização aparecem como traços mais evidentes. A cidade conta 

com um forte comércio que atrai consumidores de diversos municípios e povoados circunvizinhos. 

Nos dias de feira, quarta-feira e sábado, é significativo o movimento nas lojas do comércio e na 

feira, bem como o forte número de trabalhadores informais.  
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A classificação de Alves e Tavares (2007), citada anteriormente, foi importante para 

pesquisa. Foram observadas de forma predominante no comércio e feira de Itabaiana a modalidade 

dos trabalhadores informais instáveis e menos instáveis. Na primeira categoria encontramos os 

prestadores de serviços que trabalham temporariamente e executam atividades que envolvem o uso 

da força física, as tarefas de pouca qualificação. São exemplos os carregadores tanto das descargas 

de verduras e frutas bem como dos adolescentes e crianças que fazem carrego na feira livre. Já 

segunda categoria, a dos trabalhadores menos instáveis, são os que desenvolvem atividades de 

prestação de serviços, caso dos vendedores ambulantes de artigos de consumo como alimentos, 

vestuários, calçados, de consumo pessoal e camelôs. Os temporários que se encaixam na atividade 

de forma provisória também foram encontrados, mas em menor proporção. 

 Na feira de Itabaiana os resultados obtidos até o momento apontam a predominância dos 

trabalhadores que vivem na/da informalidade, sem as seguridades trabalhistas. Quando ficam 

doentes, param de vender, prejudicam a renda obtida que não ultrapassa, em sua maioria, de um 

salário mínimo. Constatou-se também que os trabalhadores não têm condições de fazer o 

pagamento do INSS. A jornada de trabalho é em média de doze horas por dia, especialmente nos 

dias em que a feira ocorre (quartas e sábados) dias em que o movimento é maior. Nas entrevistas os 

sujeitos pesquisados revelam que não conseguiram emprego formal, mesmo procurando, e uma 

parte deles é proveniente de outros municípios e exerciam anteriormente atividades agrícolas. 

O número de crianças e adolescentes é grande, além da participação significativa de 

mulheres, o que revela a tendência do capital de explorar a totalidade do trabalho. A maioria dos 

informais vive na condição de camelôs com a venda de alimentos, roupas, produtos de limpeza e 

higiene. A maioria dos 50 entrevistados vive da atividade há mais de dez anos. Não apresentam 

qualquer forma de organização uma vez que o processo de “desorganização” é produzido pela 

alienação da condição que trabalham.  

Sobre a escolaridade as pesquisas apontam que a maioria concluiu o ao menos o segundo 

grau e um pequeno percentual dos entrevistados concluíram o ensino superior. Isto elimina o 

discurso que justifica que a informalidade abrange os sem formação profissional adequada ao 

mercado de trabalho e revela concretamente que o desemprego é crônico.  

Afirma Durães (2007) que na compreensão da informalidade de rua ela não é fenômeno 

apenas em expansão, mas colocado em segundo plano pelas esferas do poder público sendo tratada 

muitas vezes como caso de polícia, em que os trabalhadores são vistos como “marginais” e 

“sonegadores de impostos”.  
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Nesse sentido, muitos trabalhadores informaram da necessidade de se firmarem em um 

ponto de venda, e dos conflitos existentes entre eles e a polícia, quando ocupam lugares próximos as 

calçadas das lojas. Estas se sentem muitas vezes ameaçadas pela concorrência das mercadorias 

vendidas por eles, ali na rua mais próxima do consumidor que acaba tentado a “dar uma olhadinha” 

pelo grito de sedução/apelação do vendedor e com preços mais baratos. 

 

Hoje o mercado de trabalho incorpora diversos segmentos de trabalhadores 
mesmo sem serem, necessariamente produtivos, como no caso dos serviços dos 
trabalhadores informais, ou seja, mesmo sem gerar valor diretamente para o 
processo produtivo. Contudo, a nova marca do assalariamento (separação capital e 
trabalho) apresenta-se como fio condutor dessa nova morfologia do trabalho, isto 
é, através de formas de trabalho assalariados/precários, que se amplia o 
contingente de trabalhadores na atualidade. É por meio dessas formas que o 
capitalismo inventa suspiros de expansão do lucro, via extração do mais valor e da 
formação de uma massa excedente exorbitante de trabalhadores aptos a buscar a 
sobrevivência, de qualquer maneira, sujeitando-se as mais perversas formas de 
trabalho (DURÃES, 2007, p.114). 

 

As pesquisas também sinalizam a simbiose e unidade entre “setor informal e formal”, 

trabalhadores assalariados que ajudam o negócio “autônomo” da esposa, marido, ou filhos e 

também a existência das duas categorias de trabalhadores informais os assalariados sem registro e 

os trabalhadores por conta própria. Com a relativa autonomia da condição de ter o “próprio 

negócio” cria-se a ilusão do discurso do trabalho autônomo, quando na verdade a exploração do 

trabalho aparece revestida pela desregulamentação. 

Os trabalhadores informais que antes apresentavam uma condição de transitoriedade 

decorrente do desemprego passam a perenidade da condição é essa a forma da expressão da 

exploração do trabalho na acumulação flexível. Estes trabalhadores e trabalhadoras não têm a posse 

dos meios de produção, mas conseguem renda por meio dos serviços, revendendo mercadorias de 

forma extremamente funcional ao circuito de realização da mais-valia via consumo. O aumento 

explosivo da informalidade é parte integrante e ao mesmo tempo conflituosa do mundo do trabalho 

e da necessidade de reprodução do capital em crise a partir da tendência da precarização estrutural. 

Se a crise é estrutural, se o capital e o trabalho formam uma unidade dialética/contraditória, a 

precarização do trabalho é também estrutural. 

Em temos crise estrutural fica claro que é indiferente ao capital a condição do trabalhador, 

contanto que se possa fazer uso do seu trabalho seja ele regulamentado ou não. O mundo do 

trabalho informal e desregulamentado é válvula de escape dos processos produtivos e 

complementador das atividades formais. 
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A idade, a escolaridade e a procedência não são determinantes ao ingresso na informalidade. 

O segmento dos ambulantes que trabalha por conta própria é o último refúgio dos demitidos, dos 

jovens que não conseguem o primeiro emprego e são expulsos da zona rural, além dos trabalhadores 

qualificados com formação superior. A informalidade passa a ser a forma mais adequada à 

acumulação flexível do capital. (TAVARES, 2004). 

O trabalho por conta própria ou a pequena empresa tornam-se o “sonho”, refúgio da 

realidade de milhões de trabalhadores. O mundo do trabalho apresenta assim uma nova forma, com 

várias faces na qual a precaridade é a mais determinante. Além de mostrar que a passagem de um 

trabalho formal para um trabalho informal precariza as condições de trabalho e de vida destes 

trabalhadores, esta pesquisa mostra também que os mesmos são o exemplo mais claro e precário 

daquilo que se pode chamar de um trabalhador flexível. 

Essa autonomia é o outro lado da moeda, da perda do emprego ou da possibilidade futura 

perdida de ingressar em outro melhor. O retardamento da crise se sustenta também na 

informalidade. Há um processo dialético de “informalização” dos formais via terceirização e 

flexibilização do processo produtivo, e de “formalização” dos informais, no sentido do caráter 

perene em que tem se apresentado essa modalidade de trabalho. A informalidade deixa de ser 

condição transitória, de ajuste de economias periféricas em transição e passa a ser contínua, 

funcional. O trabalhador nessa situação desempenha a mesma função ao capital, mas precariamente 

e sem nenhuma proteção social. Logo, mesmo consideradas atividades de sobrevivência ou apenas 

intersticiais ao capital a informalidade está ligada aos processos produtivos capitalistas, ou melhor, 

é a expressão deles. É esta realidade observada no mundo do trabalho em sua totalidade e na cidade 

de Itabaiana/SE. Sua função reside na absorção dos “supérfluos”, desempregados, gerando uma 

condição de sobrevivência que amortece e dificulta uma proposta de organização revolucionária, 

pois agrava os níveis de alienação. 

 

 

V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leitura do espaço ganha uma dimensão grandiosa dentro da centralidade do trabalho e para 

além das definições e marcos conceituais do que seja economia informal, setor informal ou mesmo 

informalidade e trabalho atípico, a forma contraditória como o capital se comporta alterando as 

formas de extração da mais-valia e sua realização é um traço norteador do entendimento desta 
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realidade. O dinheiro se transforma em capital nos meandros da descentralização produtiva que 

explora trabalho onde for mais barato, no movimento da financeirização, na incorporação de 

tecnologias, em um processo que gera excedentes de trabalhadores que acabam sendo “úteis nas 

esferas precárias e desprotegidas do trabalho”. 

As repercussões no plano organizativo, valorativo, subjetivo e ideo-político são por demais 

evidentes. Ressalta Antunes (2007) que o trabalho estável e regulamentado diminui, e é substituído 

pelas diversas formas de “empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário”, “trabalho 

atípico”. É nesse contexto que os capitais globais atacam profundamente os direitos trabalhistas 

criando condições para a precarização estrutural do trabalho. 

Para Antunes (2007) toda essa mudança torna mais heterogênea e complexa a classe 

trabalhadora, pois além das clivagens entre os trabalhadores estáveis e precários, de gênero, dos 

cortes geracionais entre jovens e idosos, entre nacionais e imigrantes, brancos e negros, qualificados 

e desqualificados, empregados e desempregados, temos ainda as estratificações e fragmentações 

que se acentuam em função do processo crescente de internacionalização do capital. Tal realidade 

nos coloca a fazer a leitura da totalidade do trabalho, com uma concepção ampliada de trabalho. É a 

partir desse entendimento que o autor usa o conceito de classe-que-vive-do-trabalho, que é definida 

como a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho 

e não possuem os meios de produção.  

De acordo com Thomaz Júnior (2002) as formas específicas que a sociedade se organiza nos 

lugares, portanto, o conteúdo de cada expressão social que mescla elementos e fatores do mundo do 

trabalho é o que nos vai permitir compreender o universo das contradições imanentes à 

sociabilidade contemporânea. 

O trabalho informal possibilita a redução do custo de produção da força de trabalho por 

meio da ausência dos encargos trabalhistas para o capital, torna mais barato o uso da força de 

trabalho, aproxima o consumidor das mercadorias, precariza ao ampliar a jornada de trabalho.  

 

A plasticidade característica ao mundo do trabalho no Brasil nos põem atentos às 
investigações e à práxis da pesquisa em Geografia. Cada forma de trabalho 
“requer” uma arrumação espacial específica e há, por sua vez, uma nítida 
vinculação entre as reformulações que ocorrem no âmbito do trabalho, passando 
pelas formas proletarizadas (assalariamento clássico), às formas mais expressivas 
da subproletarização, tais como o trabalho parcial, temporário, domiciliar, 
informal, etc. Apreender esse processo por meio da “leitura” geográfica é, antes de 
tudo, aprender a identificar formas, estabelecer parâmetros de localizá-las 
territorialmente e desvendar o significado dessa ordenação (THOMAZ JR, 2003, 
p. 13). 
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Uma leitura do trabalho que o tome como importante temática geográfica dentro das 

reconhecidas categorias geográficas (espaço, território, região, paisagem e lugar) renova a 

importância dessa ciência, na qual o esforço teórico-metodológico e seus possíveis resultados e se 

credencia a repensar e reconstruir com propriedade o potencial explicativo da realidade. Destarte, 

ao lado dos trabalhadores diretamente comandados pelo capital, este na sua unidade de 

funcionamento, movimenta “por fios invisíveis” outro exército de trabalhadores “aparentemente 

excluídos”, mas incluídos no processo de realização do seu circuito via precarização e 

informalidade. A forma de realização do capital nega a condição empregatícia/regulamentada do 

trabalho, mas não o próprio trabalho, assim não há desarticulação do trabalho informal dos 

imperativos da produção e reprodução do capital. 

 
 
6 REFERÊNCIAS  
 
 
ALVES, Maria Aparecida & TAVARES, Maria Augusta. A dupla face da informalidade do 
trabalho “autonomia” ou precarização. In ANTUNES, Ricardo (Org.).  Riqueza e miséria do 
trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2007. 
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho. 
São Paulo: Boitempo Editorial, 2005.  
 
________. Dimensões da precarização estrutural do trabalho. In: DRUCK, Graça & FRANCO, 
Tânia. (Orgs.) A perda da razão social do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007. 
 
COGGIOLA, Osvaldo & MARTINS, José.  Dinâmica da Globalização: mercado mundial e 
ciclos econômicos (1970-2005). UFSC, 2005. 164 pp. Disponível em 
<http://www.gtehc.pro.br/Textos/Osvaldo%20Coggiola%20e%20Jose%20Martins%20-
%20Dinamica%20da%20Globalizacao>.pdf. Acesso em 15 de novembro de 2006. 
 
DURÃES, Bruno José Rodrigues. Novas Configurações no Mundo do Trabalho: o que há de 
novo na informalidade de rua?. Pegada Eletrônica, São Paulo, Vol. 8, n.1, jun. de 2007. ISSN:  
1676-3025. Disponível  em:  <http://www4.fct.unesp.br  /ceget/  pegada%  208%  20v% 201%20 
pdf/4%20Texto%20 Bruno. pdf>. Acesso em: 03 abril de 2009.  
 

MALAGUTI. Manoel Luiz. Crítica à razão informal. A imaterialidade do salariado. São Paulo: 
Boitempo; Vitória EDUFES, 2000. 
 
MENEZES, Sócrates Oliveira. De “supérfluos” a sujeitos na contramão do capital: a geografia 
do (des)trabalho. São Cristovão/SE: Dissertação de Mestrado/ NPGEO-UFS, 2007. 
 
 



A Informalidade do/no Mundo do Trabalho e os Trabalhadores Informais Precarizados em Itabaiana/Se                     197 
 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

MÉSZÁROS, István. Para além do capital - Rumo a uma teoria da transição. 1º Edição. 
Tradução de Paulo César Castanheira e Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002.  
 
_______. Desemprego e precarização: um grande desafio para a esquerda. In ANTUNES, Ricardo 
(Org.).  Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006. 
 
NORONHA, Eduardo G. Informal, ilegal e injusto: percepções do mercado de trabalho no 
Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 18, n 53, 2003. 
 
OLIVEIRA, Vanessa Dias de. As tecnologias e suas interfaces no campo como estratégia de 
controle do capital. Dissertação de Mestrado. São Cristóvão/SE: NPGEO/UFS, 2007. 
 
TAVARES. Maria Augusta.  Os fios (in)visíveis da produção capitalista. Informalidade e 
precarização do trabalho. São Paulo: Cortez, 2004. 
 
THOMAZ JÚNIOR. Antônio.  Por uma geografia do trabalho! (reflexões preliminares) Scripta 
Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. VI, 
núm. 119 (5), 1 de agosto de 2002 
 
________. O mundo do trabalho e as transformações territoriais:  os  limites  da "leitura"  
geográfica. Ciência Geográfica, Bauru, v. 9, n.1, p. 96-103, jan/abr. 2003. 
 
VASAPOLLO, Luciano. O trabalho atípico e a precariedade: elemento estratégico determinante do 
capital no paradigma pós-fordista. In ANTUNES, Ricardo (Org.).  Riqueza e miséria do trabalho 
no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2007. 



GEONORDESTE, Ano XXII, n.2 

 

RESENHA 
 

 
 
 

 

COSTA, Edimilson. A globalização e o 

capitalismo contemporâneo. São Paulo: 

Expressão Popular, 2008. 

 

 
 

  
  
 
 
 
 

Lucas Gama Lima 
Doutorando do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia (NPGEO/UFS). 

Membro do Grupo de Pesquisa Estado, capital, trabalho e  
as políticas de (re)ordenamento territorial (GPECT/UFS) 

Email: lucasaelima@yahoo.com.br 
 

 

O opúsculo de Edmilson é uma excelente análise das novas transformações do capitalismo 

em sua fase imperialista. Resultado de sua pesquisa de Pós-Doutorado delineia com perspicácia o 

processo de acumulação, concentração e centralização do capital intensificados com a globalização 

da produção e das finanças. 

A obra com 216 páginas foi dividida em 5 capítulos que, articuladamente, buscam 

descortinar o capitalismo contemporâneo – sob a globalização do capital –argumentando que na 

atual quadra histórica, o capitalismo assumiu uma nova fase imperialista, balizado pela capacidade 

do capital em promover a produção, o autofinanciamento e a realização do valor em escala 

internacional. 

Inicia-se com a exposição dos diferentes entendimentos sobre a globalização. A primeira 

vertente de análise é empreendida pelos apologistas da globalização que a definem como o 

aprofundamento da disposição mercantil humana. Afirmam eles que desde os primórdios da 

humanidade o homem estabelece sua relação por meio da troca, nesse sentido, a globalização 

propicia a generalização das trocas e o exercício livre dos desejos – considerados naturais - dos 

indivíduos.   
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A segunda vertente de análise é empreendida por pensadores que acreditam ser a 

globalização um mito. Ou melhor, uma tentativa dissimulada dos exegetas do capitalismo de ocultar 

a exploração das multinacionais sobre os países periféricos, as investidas contra o Estado (o Estado 

mínimo) e persistências das desigualdades sociais. Dessa forma afirmam contundentemente que a 

globalização não existe, mesmo porque, em suas opiniões, os fluxos de investimento e as transações 

comerciais na atualidade são inferiores àqueles realizados entre o final do século XIX e início do 

século XX. 

A terceira vertente escora-se na idéia de uma globalização iniciada há séculos atrás durante 

as navegações marítimas, ou mesmo para alguns, durante as viagens de Marco Pólo aos países 

asiáticos, e aprofundada no século XX. Associam a globalização ao imperialismo, afirmando que a 

mesma, desde seus primórdios, contribuiu para o processo de exploração dos povos. 

O autor da presente obra, matizado por uma análise materialista histórica dialética, apresenta 

a globalização como síntese das transformações que atravessou o capitalismo monopolista 

imperialista com a internacionalização da produção e das finanças, no último quartel do século XX. 

Reconhece que a globalização concorre para formar uma consciência coletiva de uma suposta 

homogeneidade entre os países e legitimar a redução do Estado. Porém, discorda que a globalização 

detenha somente um viés ideológico, uma vez que a globalização, correspondendo ao período da 

mundialização do capital, é inevitavelmente objetiva.  

Analisa que até a década de 1950 o modo de produção capitalista, apesar de hegemônico, era 

parcialmente completo, ou seja, não havia um controle mundial sobre o ciclo internacional do 

capital e apenas o comércio e a exportação do capital regiam o processo de expansão capitalista. 

Com a internacionalização da produção capitalista somente alcançada a partir da década de 1950, o 

capitalista continuava obtendo a realização do valor da mercadoria em outros países por meio da 

circulação, mas, intensificava a captura da mais-valia dos trabalhadores estrangeiros. Isso significa 

que a internacionalização da produção desbravou o globo terrestre, permitindo ao capitalista 

expandir e generalizar as relações de trabalho sob o capital com os deslocamentos das unidades 

produtivas (matriz ou filiais) guiadas pelas vantagens localizacionais (especialmente, as 

desigualdades regionais do valor da força de trabalho). 

Assim, demonstra que internacionalização da produção capitalista tornou-se um esteio para 

o posterior desenvolvimento das transações financeiras, uma vez que a globalização da produção 

credenciou a burguesia mundial a explorar o conjunto da classe trabalhadora mundial, acumulando 

capitais numa escala sem precedentes.  
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As transnacionalizações das corporações produtivas impulsionaram as internacionalizações 

bancárias, uma vez que estas, através de empréstimos e financiamentos, já sustentavam a expansão 

internacional das primeiras. O fim dos acordos de Bretton Woods (a paridade ouro-dólar) em 

meados da década de 1970 e, em seguida, o aumento estratosférico da taxa de juros promovido pelo 

governo norte-americano forjou um cenário de forte instabilidade econômica internacional, 

tornando as economias periféricas bastante vulneráveis. Neste momento há um boom no processo 

de internacionalização dos bancos, com a abertura de filiais em vários países, buscando conceder 

empréstimos aos estados nacionais. Os bancos consideravam a compra de títulos da dívida soberana 

dos estados um investimento mais seguro que os empréstimos concedidos às corporações 

transnacionais (que já encontravam dificuldade de pagamento de suas dívidas, pois havia uma 

superprodução relativa de mercadorias) e, dessa forma, consolidaram-se como intermediadores 

principais das finanças mundiais e privatizaram a liquidez internacional.  

Costa explica que a internacionalização da produção e a internacionalização bancária 

produziram a globalização. A globalização representa um salto de qualidade no capitalismo 

monopolista, constituindo-se numa nova fase do imperialismo mundial, ancorada na revolução das 

tecnologias de informação, na reestruturação produtiva e na predominância do capital financeiro 

sobre o conjunto da economia mundial.  

As tecnologias de informação foram imprescindíveis para a consecução da 

internacionalização da produção e das finanças, sendo que seu papel, na atual globalização, é servir 

como suporte crucial das transações comerciais e dos fluxos de investimento. Funcionando como 

uma espécie de espinha medular do capitalismo financeirizado permitiu, pela primeira vez desde o 

surgimento do capitalismo, a compressão do espaço-tempo para a obtenção de lucros durante as 24 

horas do dia. 

A reestruturação produtiva somente foi possível com os avanços da técnica e da tecnologia 

que permitiram o aumento da produtividade capitalista e um maior controle sobre o processo de 

produção, de modo a evitar grandes excedentes. A reestruturação produtiva em escala internacional 

resultou na taxa de exploração sobre o trabalho e no aumento da vulnerabilidade do trabalhador – 

sobretudo porque veio acompanhada do desmonte da rede de proteção social. 

O capital financeiro, embora de existência anterior ao processo de globalização, objeto deste 

livro, assume no capitalismo contemporâneo globalizado uma dimensão que o faz hegemonizar o 

direcionamento dos investimentos capitalistas. Nesse sentido na globalização da produção e das 

finanças as atividades destas últimas exercem um papel decisivo sobre a primeira. As dificuldades 
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de realização do valor da mercadoria, a internacionalização bancária e a formação de um circuito 

integrado, embora desigual e conflituoso em escala mundial, permitiram aos capitalistas deslocarem 

parte de sua mais-valia para a esfera financeira (diminuindo as taxas de acumulação), buscando o 

lucro fácil e rápido.                      

Conclui afirmando que essas são as condições em que se desenvolve o capitalismo 

globalizado, inaugurando uma nova fase do imperialismo, que suscita a formação de novos blocos 

econômicos regionais comandados pelo capital, em busca da partilha mundial, e um incremento no 

processo de fusões e aquisições que ressignificam os investimentos externos diretos. Porém, ressalta 

com bastante eloqüência que essa globalização da produção e das finanças se realiza sob um 

horizonte histórico mais estreito, diante das dificuldades do capital para a realização do valor.   

 

 
 


