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RESUMO 
A congada é uma manifestação cultural e uma festa tradicional, 
principalmente da população negra. Essa festa se reinventa até nos mais 
modernos territórios brasileiros, como é caso da cidade de Goiânia, 
fundada a menos de 80 anos. Para melhor entender a congada, eixo deste 
trabalho, os aportes da Geografia Cultural foram de fundamental 
importância. Portanto, será preciso acompanhar as trajetórias dessa 
manifestação cultural que se revelam no agir cotidiano. Assim, será 
necessário recorrer às categorias como território e identidade para 
melhor entender a ação dos congadeiros e sua condição étnico-racial. 
Desta forma, acreditamos que as relações estabelecidas nas festas de 
congo estão mediatizadas pelo espaço, onde os congadeiros 
experienciam a cidade de uma maneira, possivelmente, muito particular.  
Mas, para entender a condição presente da congada será necessário um 
passeio pela trajetória dessa manifestação cultural no tempo. 
Palavras chave: congada – identidade – território - Geografia Cultural 

 

ABSTRACT 
Congada is a cultural manifestation and a traditional festival, mostly for 
the black population. This party reinvents itself at the moderns 
territories, as is the case in the city of Goiania, founded less than 80 years 
ago. To better understand the issue of “congada”, axis of this work, the 
contributions of Cultural Geography is of fundamental importance. So 
you need to follow the trajectories of cultural expression that can be seen 
in action daily. We must therefore rely on categories such as territory and 
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identity to better understand the “congadeiros” action and his ethnic-
racial condition. Thus, we believe that the relations established in 
Congo’s parties are mediated through space, where, the “congadeiros”, 
has experience the city in a very special way. But to understand the 
Congo's present condition will be necessary a walk in the trajectory of 
this cultural event in time. 

Keywords: congada – identity –– territories  - Cultural Geography 

 
RESUMEN 
Congada es una manifestación cultural y fiesta tradicional, en su 
mayoría de población negra. Esta fiesta se reinventa en el territorio 
brasileño más modernos, como es el caso de la ciudad de Goiania, 
fundada menos de 80 años. Para entender mejor la “congada”, eje 
de este trabajo, los aportes de la Geografía Cultural es de 
importancia fundamental. Así que hay que seguir las trayectorias de 
las expresiones culturales que se puede ver en la acción cotidiana. 
Por lo tanto, debe confiar em categorias tales como el território y 
la identidad para compreender mejor la accion de los 
“congadedeiros”, bien como sus condiciones étnico-racial. Por lo 
tanto, creemos que las relaciones que se establecen en las fiestas de 
Congo están mediadas por el espacio, y los “congadeiros” 
vivencian la ciudad de una manera muy particular. Pero para 
comprender la condición actual de la  Congada será necessario un 
paseo por el tiempo de este evento cultural. 
Palabra clave: congada- identidad- territorio- Geografia Cultural 

 
I INTRODUÇÃO 

 
Hoje ocorre uma série de mudanças no mundo e no nosso 

cotidiano que se estendem aos temas culturais, questões que por 
muito tempo não faziam parte das escolhas ou do interesse 
científico dos diversos campos do conhecimento. Essas mudanças 
provocam hoje muitas reflexões, inclusive na área da Geografia, 
sobre o entendimento que se tinha da cultura e da compreensão 
acerca da realidade, pois alertam os geógrafos de que a 
compreensão geográfica faz parte da esfera cultural, e que esta é 
imprescindível a uma analise científica. Geógrafos econômicos, 
como os neoclássicos, chegaram a acreditar na supremacia da 
racionalidade das ações e dos atos do “homo economicus” 
(Moreira, 2006). A Geografia Social, que baseia sua leitura na 



Territórios da Identidade: Os Negros e a Congada                          13 

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

 

divisão de classes, pode entender que esta é apenas uma das 
inúmeras possibilidades da leitura da realidade. As pessoas 
desempenham uma infinidade de papeis no seu cotidiano a cada 
momento e lugar (Claval,2001). 

 
Nesses caminhos podem ser considerados 
tanto a dimensão material da cultura como a 
sua dimensão não-material, tanto o presente 
quanto o passado, tanto os objetos e ações em 
escala global como regional e local, tanto 
aspectos concebidos quanto vivenciados, 
tanto espontâneos como planejados, tanto 
aspectos objetivos como intersubjetivos. O 
que os une em torno da geografia cultural é 
que esses aspectos são vistos em termos de 
significados e como parte integrante da 
espacialidade humana (CORREA E 
ROSENDAHL,2007,p.13/14). 

 
Assim, para melhor entender a questão da congada na cidade 

de Goiânia, eixo deste trabalho, a Geografia Cultural será de 
fundamental importância, uma vez que será preciso acompanhar as 
trajetórias dessa manifestação cultural que se revelam na vivência 
de seus praticantes.  

O universo pesquisado da Congada em Goiânia limitou-se a 
dois ternos de congo da cidade: o Terno Verde de Preto e o Terno 
13 de Maio, dois dos mais significativos grupos da cidade. Foi 
utilizado o recurso da observação e da entrevista com roteiro 
previamente elaborado. 

Para tanto, é necessário se permitir olhar a Geografia como 
busca, e a cidade como um processo de interação entre os homens, 
o espaço e o tempo. Assim, será necessário recorrer às categorias 
como território e identidade para melhor entender a ação dos 
congadeiros. Desta forma, acreditamos que as relações 
estabelecidas nas festas de congo estão mediatizadas pelo espaço, 
onde os congadeiros experienciam a cidade de uma maneira, 
possivelmente, muito particular.   

 
II CULTURA, TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADES 
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Partimos do principio que a territorialidade é um valor que 
reflete o que foi vivido. Esse vivido se apresenta de maneira 
multidimencional, resultado da ação dos membros de uma 
coletividade e pelas sociedades em geral. Desse modo, a vida se 
tece por meio de relações que se apresentam nas dimensões da 
sociedade, do espaço e do tempo de maneira dinâmica, vivenciadas 
no processo territorial e também no seu produto, em função das 
relações existenciais (Raffestin, 1993).  

Há na geografia uma crescente e importante referência ao 
reconhecimento de aspectos simbólicos culturais ligados ao 
desenvolvimento local com base no território, no lugar e também 
na territorialização dos processos sociais. Cada sociedade produz 
seus territórios e suas territorialidades a seu modo, de acordo com 
suas regras, ritos e mitos desempenhados na cotidianidade. Supera-
se, assim, uma visão simples na qual o território estaria sem os 
sujeitos, ou ainda esses sem o território (Saquet, 2007).  

Assim, é preciso compreender. 
 
a complexidade  e a unidade  do mundo da 
vida, de maneira (i)material , isto é, as 
interações no  e com o lugar, objetiva e 
subjetivamente, sinalizando para a 
potencialização de processos de 
desenvolvimento (SAQUET, 2007, p. 24).   

 
Essas conquistas da Geografia na busca do entendimento da 

realidade é resultado de divergências criativas e formativas. Assim, 
não há um consenso acerca do que deve ser entendido, por 
exemplo, como território ou mesmo identidade, o que não impede 
de considerar essas diferenças como um elemento a mais nesta 
reflexão. 

Raffestin (1993) aponta ainda quatro níveis de território que 
se manifestam em situações distintas e por vezes complementares, 
são eles: território do cotidiano, território das trocas, de referência 
e, por fim, território do sagrado. 

Sack (apud Saquet, 2009) reforça a idéia da combinação de 
diferentes níveis de escalas tanto da territorialidade como do 
território, ambos efetuados nos mais diversos  níveis como casa, 
bairro, cidade, estado, país. Isso se dá em virtude do que ocorre em 
cada contexto social.                       
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  Assim, a cidade de Goiânia e a congada devem ser 
entendidas como territórios construídos a partir da cotidianidade 
vivida pelos congadeiros que delas fazem parte. No dizer do 
Haesbaert(2007) “Não há território sem algum tipo de 
identificação e valoração simbólica ( positiva ou negativa) do 
espaço e de seus habitantes.” 

O mesmo entendimento pode ser visto no trabalho de 
Rodrigues quando fala de território e a festa da congada em 
Catalão: 

 
A expressividade da Congada [...] é notada a 
cada ano pelas características particulares, pois 
entendemos que o significado da festa para 
cada participante é singular, pois a cada ano 
seus agentes vivem a festa perfazendo uma 
territorialidade que, segundo Raffestin (1993 
p.158) “adquire um valor bem particular, pois 
reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ 
territorial pelos membros de uma coletividade, 
pelas sociedades em geral. [...] A 
territorialidade da congada é percebida em 
locais como a praça [...], a igreja de Nossa 
Senhora Rosário, a casa do capitão e algumas 
ruas. Importantes também são os trajetos 
percorridos para as visitas e as casas deste 
modo visitadas”( RODRIGUES,2008: 96). 

 
O território e a territorialidade são marcados não só do 

ponto de vista material mas sobretudo do ponto de vista 
simbólico. Que pode ser mapeado pela história, por meio do 
tempo, e pela geografia por meio das espacialidades e as duas 
numa ação do homem com a sua vivencia.  

Por outro lado, a relação entre território, identificação e 
topofilia, está diretamente relacionado a valores culturais e a 
vivência. Desse modo, é importante ressaltar a influencia da 
cultura para a própria organização e compreensão do espaço e da 
constituição do território, onde aparecerão os gostos, os gestos e 
as práticas que ali são transmitidas e transformadas. Vale aqui 
recorrer à  Claval e sua compreensão de cultura. 
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A cultura é a soma dos componentes, dos 
saberes, das técnicas, dos conhecimentos e 
dos valores acumulados pelos indivíduos 
durante suas vidas, e em outras escalas, pelo 
conjunto dos grupos de que fazem parte. A 
cultura é herança transmitida de uma geração 
à outra. (...) A cultura transforma-se, também, 
sob efeito das iniciativas ou das inovações que 
florescem no seu seio (CLAVAl, 2007, p.63). 

 
A cultura, como já foi mencionado anteriormente, é 

fundamental para compreensão da ação do homem e sua relação 
com o espaço, e na constituição dos territórios, considerando o 
espaço social como a materialização dessa ação do homem, onde a 
configuração do território é formado pela natureza, pela sociedade, 
e pela socialização, como cultura, política e ainda como economia.  

É Haesbaert (2007, p.36) quem aponta a centralidade da 
categoria território para a analise geográfica: 

 
Território por sua vez...na maior parte das 
reflexões teóricas como conceito capaz de 
apreender uma das principais dimensões do 
espaço geográfico, a sua dimensão política ou 
vinculadas a relações de poder, dentro das 
diferentes perspectivas com se manifesta o 
poder. Deste modo, território, político por 
natureza, contrasta e se cruza com outros 
conceitos, como região, paisagem e lugar...os 
dois últimos com longa tradição na geografia 
cultural. 

 
Fonseca (2005) nos chama atenção para o geógrafo Guy Di 

Méo, ao falar que “a apropriação dos espaços está direcionada com 
a regularidade e a representações que se tem destes”. Também 
podemos dizer que esses autores estão também reforçando a 
importância do vivido, quando se pensa como os espaços são 
imaginados e representados pelos que ali vivem ou estão vivendo 
temporariamente. Por meio das práticas por eles desenvolvidas e 
que se produzem os territórios, pois quando se vive um espaço, 
esse se interioriza. Esse viver se realiza das mais diferentes 
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maneiras, por meio das práticas que se realizam nos espaços e que 
produzem territórios e identidades. 

Nesse sentido, segundo Fonseca (2005), os territórios 
possibilitam e geram a materialização das identidades. Para ilustrar 
melhor, o autor  recorre a Monnet:  

 
A identidade de um lugar ou de um território 
é o resultado de um processo, e resultado das 
ações e das representações dos indivíduos 
sozinhos ou em coletividade, resultado que 
compromete a identidade desses últimos 
(MONNET apud, FONSECA, 2005, p.89).  

    
O vinculo se dá na vivência e na constituição mútua entre 

indivíduo e lugar. Esse vinculo vai além da materialidade, pois diz 
respeito à apropriação feita pelos congadeiros acerca da cidade e à 
maneira que eles se vêem dentro dela. 

Para tanto, a etnografia, que estuda os costumes, crenças e a 
vida social, também ajuda a entender como os membros das 
comunidades, baseados  na sua própria vivência,  desenvolvem 
seus conhecimentos sobre seu mundo circundante. Desse modo, 
pode se ver, sentir e conhecer determinada realidade, o que é um 
“ver-relatando”, pois o falar também faz parte do ambiente sobre 
o qual  se fala (Haguette,1987).  

No movimento de escuta é possível entender em parte o que 
é a realidade de um congaderio na cidade de Goiânia. O recurso da 
entrevista foi usado, e os trechos que seguem no corpo deste texto 
tratam de algumas das mais importantes referências na congada da 
cidade, responsáveis pela manutenção e perpetuação da festa. Uma 
tarefa nada fácil numa cidade que “nasceu para ser moderna”.   

 
As pessoas têm que se conscientizar que 
Goiânia também tem congada. Os negros que 
participam querem mostrar o que eles têm de 
bom, de cultura, de inteligência, de se 
conscientizar que ele é um educador cultural. 
(Valéria Santos  - Terno 13 de Maio) 

 
No depoimento há uma forte expectativa de que haja 

identificação por parte do público em geral, tanto com a 
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manifestação quanto com as pessoas responsáveis pela 
manutenção da festa. É possível, ainda, perceber pelo tom do 
membro da congada, que existe pouco reconhecimento pelo 
trabalho realizado no âmbito da promoção cultural e o 
desconhecimento do caráter educativo presente nessa prática, mas 
isso não o afasta da importância de sua ação, nem do senso de 
responsabilidade social intrínseco a essa prática. 

 Quando se realiza entrevistas com pessoas da comunidade, 
estas revelam que o conhecimento sobre o mundo é baseado na 
experiência diária, o que ajuda a entender como é a realidade de ser 
congadeiro, como pode ser visto no trecho em seguida destacado: 
“o que eu sei do mundo, é da congada. Leitura eu não tenho, 
tenho a leitura do gato, para “ler e escrever”, o olhar, cê entendeu? 
A minha educação eu aprendi na congada” (Sr. Pedro Cassimiro; 
Patrono da Congada em Goiás). 

É possível perceber que a idéia de conhecimento está 
diretamente ligada à vivência e ao cotidiano, que é uma real 
experiência de aprendizagem, que é coletiva e se materializa no 
exercício da festa. Mas as formas de constituição das identidades 
pelos congadeiros podem ser entendidas de diversas maneiras. É 
essa reflexão que faremos agora. 

 
III A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: GANHANDO 
ESPAÇO 

 
 

São Benedito é preto, papai, eu também sou 
preto, mamãe. Esta festa é de preto mamãe, ô, 
ô. Virgem do Rosário (música cantada pelo 
Terno 13 de Maio). 

 

O negro como objeto de pesquisa se fez mais presente na 
década de 2000 nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Anteriormente havia uma invisibilidade de tal objeto1 na academia. 
Novos objetos nos remetem à novas categorias, baseadas em 
elementos não apenas objetivos mas também subjetivos. A 

                                                        
1 Há vários autores (Ratts, 2002)por exemplo  que procuram explicam tal 
invisibilidade. Dentre as explicações destaca-se a que aponta a ausência de 
pesquisadores negros na academia. 
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realidade nos faz rever instrumentos que novos objetos apontam 
como significativos, projetados muitas vezes pela organização de 
segmentos da sociedade em busca de cidadania.  

Na busca de cidadania, Milton Santos nos chama atenção 
para as diversas (im)possibilidades de cidadania existentes 
(subalternizadas, mutiladas) em função das desigualdades. No 
entanto, também, afirma:  

 
Indivíduo forte é aquele que é fortalecido dentro de 
si mesmo, a partir da compreensão do que é o todo e 
do que é cada um diante do mundo, da ciência que o 
mundo é movimento, é devir, é futuro.” (Santos, 
2000, p11).  

 

Assim, podemos afirmar que a busca e a constituição da 
identidade e da territorialidade é, de certa maneira, uma busca e 
uma conquista da cidadania e do direito. 

Desse modo, é preciso chamar atenção para o importante 
nexo existente entre identidade e território, como pode ser visto 
em Costa (2005), e que ajuda na compreensão da geografia da 
congada.  

 
Toda identidade implica numa 
territorialização, assim como a territorialização 
permite a permanência identitária. É o espaço 
delimitado que proporciona a materialização, 
ou a objetivação ou a visibilidade da 
organização e dos atributos dos diferentes 
grupos sociais em diferentes escalas (...) a 
territorialidade tem “senso de  identidade” 
(COSTA, 2005, p.85). 

 
Portanto, identidade é uma categoria fundamental quando o 

tema em questão é a cultura e, especificamente, a congada. Essa 
categoria é fartamente utilizada quando se reporta a um tema 
cultural. Para compreender os nexos que compõem o que 
chamamos de identidade, nos parece fértil uma reflexão junto a 
outras duas categorias, quais sejam, subjetividade e alteridade. 

O termo identidade pode ser encontrado em várias áreas de 
conhecimento, como Biologia, Psicologia, Filosofia e 
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Antropologia, o que a revela altamente volátil e  produtora  da uma 
infinidade de conceitos.  

Pensando em recortar minimamente parte deste circuito 
teórico, recorreremos de início a Berger e Luckmann (1999), por 
nos ajudarem a ver a sociedade como uma realidade objetiva e 
subjetiva que se compõe de três momentos (exteriorização, 
objetivação e interiorização),  que se fundamentam na socialização, 
que é a denominação  da atividade humana em sociedade.  Da 
relação com os outros (socialização) é como a história se constitui.   

A preocupação com o rigor na pesquisa, segundo Resende 
(1992), implica na compreensão do objeto, entendendo seus 
elementos subjetivos como históricos, considerando sempre que a 
objetividade e a subjetividade são realidades que não se excluem, e 
que a exterioridade é a manifestação objetiva da subjetividade. Tal 
prerrogativa nos permite afirmar que a sociabilidade é um campo 
fértil para aferir o momento histórico como intercruzamento de 
visões de mundo, cenário propício à alteridade. 

 
Esse campo, que mediatiza as relações do 
sujeito com o objeto e da subjetividade com a 
objetividade, se é o campo da exteriozação e 
da possibilidade de realização da consciência, 
é, ao mesmo tempo, o campo onde 
arriscadamente a consciência pode se perder 
(RESENDE,1992, p.44).   

 
A relação com o outro é fundamental para sabermos e 

sentirmos quem somos. A identidade certamente é relacional, 
portanto é na alteridade que ela se engendra. 

 
Sem a referência do outro que guarda a 
possibilidade da identificação na igualdade, 
enquanto universal, e na diferença, enquanto 
particular, o indivíduo não pode reconhecer-
se. O homem só pode reconhecer-se no outro 
homem, ele não vem ao mundo sozinho, 
“com um espelho”. Reduzida a mera 
referência particular, desprendida da 
universalidade, a subjetividade migra para o 
único lugar onde definitivamente ela não pode 
se realizar, isto é, fora da história e em sí 
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mesma. Quando a subjetividade é retirada da 
história todas as possibilidades de sua 
realização estão descartadas. 
(RESENDE,1992, p.193) 

 
Por muito tempo se recorreu a uma centralidade da história 

na ajuda da compreensão da identidade em relação à alteridade. No 
entanto, Soja (1996) e Massey (2008), mesmo em “lugares” 
diferentes da geografia, nos chamam atenção acerca da necessidade 
do reconhecimento da importância, muitas vezes menosprezada, 
da espacialidade para a compreensão da realidade, assim como das 
referidas categorias. 

 
Talvez o que se requeira seja incutir uma 
(noção de) subjetividade que não seja 
exclusivamente temporal, que não seja 
projeção de um interior – conceitual, 
introspectivo, mas, antes uma subjetividade 
que seja também espacial, olhando 
abertamente em suas perspectivas e na 
consciência de sua própria constituição 
relacional (MASSEY,2008, p.124). 

 
O espaço, também, é uma referência básica na formação da 

identidade ou das identidades constituindo-se como topofilia. O 
local é fundamental para qualquer prática social. Assim: 

 
O homem não é um ser abstrato, que vive em 
levitação, mas se enraíza em espaços 
determinados, espaços vêm assim a funcionar 
como suporte de comunicação, de inter-
relação de organização de sentido e, enfim, de 
fecundidade: terra matriz e motriz. O homem 
‘pertence’ a um espaço (BEZERRA DE 
MENEZES,1987, p.185). 

 
A categoria identidade está no bojo de discussões muito 

mais complexas nas quais não iremos enveredar, mas apenas 
mencionar de onde estamos falando, do espaço da reflexão e da 
problematização de tal categoria que, assim como a própria 
realidade, é dinâmica, multifacetada e de difícil apreensão. 
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  Acompanhando a dinâmica das discussões acerca da 
categoria identidade, Munanga (2002, p.67), nos chama atenção 
para o perigo de um universalismo massificador, e silenciador das 
diferenças.  

 
A afirmação universalista da identidade 
intrínseca da humanidade se sobrepor uma 
convicção: existe, é certo, uma identidade 
humana, mas “À afirmação universalista da 
identidade intrínseca da humanidade veio esta 
identidade é sempre diversificada, segundo os 
modos de existência ou de representação, as 
maneiras de pensar, de julgar, de sentir, 
próprias às comunidades culturais, de língua e 
de sexo, às quais pertencem os indivíduos, que 
são irredutíveis às outras comunidades 
Munanga (2002, p.67).  

 
Uma visão monolítica e naturalizada da universalidade, 

apesar de ainda ser encontrada tanto nas teorias como em algumas 
práticas sociais, ela certamente, já pode ser superada ou, como diria 
Munanga (2002, p.68), reelaborada. 

 
A essa reelaboração corresponderia, 
simbolicamente, uma apreensão da 
humanidade levando em conta as duas 
exigências: reconhecer a alteridade do outro, 
concordando, ao mesmo tempo, sem reserva, 
que ele partilha conosco, inteiramente, essa 
identidade específica que faz de cada ser 

humano um eu, isto é, uma subjetividade.  
 

Os caminhos que norteiam a compreensão de identidade 
não se fazem sem tensão, sem um campo de luta, uma vez que é 
através da relação com o outro que se afirma ou se nega a 
identidade. É na relação dialógica que os indivíduos, ou os grupos, 
se formam ou se deformam. 

 
Assim minha descoberta da minha própria 
identidade não significa que elaboro no 
isolamento, sim a negócio do diálogo, 
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parcialmente interior e parcialmente exterior, 
com os outros. É a razão pela qual o 
desenvolvimento de um ideal de identidade, 
engendrado interiormente, dá uma nova 
importância ao reconhecimento. Minha 
própria identidade depende virtualmente de 
minhas relações dialógicas com os outros. 
(TAYLOR, apud MUNANGA, 2002, p.71) 

 
Seguindo a idéia de que a identidade é uma construção 

fundamentada em elementos históricos e geográficos, pode-se 
afirmar que a identidade étnica é adquirida numa situação concreta. 
A socialização, assim como a própria cultura, traz elementos 
fundamentais para a compreensão da categoria em questão.  

 O conceito de identidade encontrado em Castells (2000) 
carrega uma  compreensão dinâmica, uma vez que ela é vista como 
um processo de construção de significados com base em um 
atributo cultural, entendendo por significado  a “identificação 
simbólica da ação praticada”. 

Um ponto fundamental na sua teoria é buscar quais são os 
elementos constitutivos da identidade; mais importante do que “o 
que” é a identidade, é saber como ela se constitui. 

 
A construção de identidade vale-se da matéria 
prima fornecida pela história, geografia, 
biologia, instituições produtivas e 
reprodutivas, pela memória coletiva e por 
fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e 
revelações de cunho religioso. (CASTELLS, 
2000, p.23) 

 
Afirmativas dessa natureza autorizam a apontar que a 

realidade a ser estudada de fato é o que fornece os elementos 
necessários para fundamentar a teoria. 

Subjetividade e alteridade, nesse trabalho, são aportes para o 
entendimento da identidade, pois nos servem na compreensão do 
objeto. Alteridade implica relações processuais que produzem 
subjetividades, sendo que essas apontam e referem-se sempre a um 
tempo e um espaço, acompanhando as mudanças sociais que 
ocorrem em e através deles. A subjetividade que se refere aqui é a 
do momento presente, seja ele entendido como modernidade ou 
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contemporaneidade. Quanto ao espaço, esse é urbano, da cidade. 
Assim, como diria Castells (2000), a empiria disciplina a teoria e 
imprime limites, dando lhe, assim, um sentido.  

Acompanhar a categoria identidade é sempre pensá-la 
constituída pela cultura, esta vista como responsável pela formação 
da própria identidade e, mais que um jogo de palavras, é um 
movimento histórico e sócio-espacial. Identidade aqui é pensada 
sempre do ponto de vista coletivo, e não individual. Mesmo 
quando se faz referência ao indivíduo carrega-se sempre a 
compreensão do indivíduo social. Afinal todo aspecto individual é 
feixado de caráter social.  

O indivíduo certamente é constituído por várias identidades.  
 
O sujeito assume identidades em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas 
ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós 
há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. (HALL, 1999, p.13)  

 
E a negra é apenas uma delas. Contudo, nesse trabalho, a 

mais relevante, junto com as práticas culturais. Ambas são 
portadoras de fortes elementos que apontam o  movimento  
geográfico e histórico, mostrando uma africanidade muitas vezes 
de maneira inconsciente, pois a memória africana presente nas 
congadas possibilita aos negros um culto à herança de seus 
antepassados. 

Desse modo, é pertinente afirmar que as identidades buscam 
seu lugar no espaço e procuram a todo tempo se territorializar, 
num desenho que vai apontando pessoas que pertencem aquele 
grupo ou a aquele território, apresentando ao mesmo tempo uma 
forma de relação social e uma forma de representação espacial que, 
no limite, resulta num certo tipo de territorialidade (Costa, 2005).  
 
IV IDENTIDADE NEGRA: UMA HISTÓRIA DE 
DIFERENÇAS  

 
 Nas teorias de etnicidade (Hall, 2003), a identidade étnica, 

seja ela negra ou qualquer outra, é difícil de aferir, uma vez que o 
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indivíduo carrega várias identidades e se identifica com vários 
grupos. A complexidade de tal indivíduo e da realidade sugere que 
a história presente nos diz muito sobre o passado, e esse explica 
muito do presente, pensando sempre que a história está sempre em 
construção.  

 Assim, a herança, a memória, e o sentimento de 
pertencimento mediados pela identificação com certos valores 
culturais, apontam fortes sinais para chegarmos ao que venha a ser 
identidade negra. 

Considerando o tema da cultura negra, que é de interesse 
vital para esse trabalho, recorremos a Manuel Castells (2000)  que 
classifica  a categoria de identidade, em três tipos : identidade  
legitimadora, identidade de resistência, a qual se presta a este 
trabalho e a identidade de projeto, que também nos serve como 
referencia2.  

Quanto a identidade de resistência, esta é  
 
criada por atores que se encontram em 
posições/em condições desvalorizadas e/ou 
estigmatizadas pela lógica da dominação, 
construindo assim trincheiras de resistência e 
sobrevivência  com base em princípios 
diferentes dos que permeiam as instituições da 

sociedade (CASTELLS, 2000, p.25). 
 

Resistência é uma palavra bastante significativa ao tema em 
questão, uma vez que as relações entre grupos étnicos são relações 
de força. A solidariedade nos momentos de confrontos ou de 
diferenças aponta à afirmação de identidade coletiva e dá sentido à 
recusa de submissão.  

Dessa maneira, se mostra relevante e fundamental as 
relações encontradas dentro das irmandades religiosas específicas 
para negros, vistas como espaços de solidariedade. É o que pode 
se vê neste relato. 

 
As irmandades significavam para os negros a 
possibilidade de resgatarem a sua humanidade 

                                                        
2 Sobre as tais classificações ver O Poder da Identidade.  
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e viverem a esperança de dias melhores. Em 
vista disso, constituíam-se funções essenciais 
destas associações – proteger, socorrer e 
prestar auxílio a seus membros nos momentos 
de dificuldades ou e doenças. (QUINTÃO, 
2002, p.33)  

 
Para a população negra a história se revela bastante 

antagônica, pois ora se nega sua condição de negro africano, 
tentando minimizar o sofrimento através da adesão às imposições 
sofridas, ora a única forma de sobrevivência dessa população é 
justamente recorrer às lembranças dos personagens míticos, e 
alguns movimentos de apoio à rebeliões. Enfim, dentro do 
possível, se mostrar vivo ou resistente. 

Há uma espécie de antagonismo que aponta para uma 
recriação da própria vida, por isso era preciso estabelecer uma 
negociação que é constituída, no cotidiano, nas muitas formas de 
resistências. Essas formas de resistências podem ser vistas tanto 
através da preguiça, da fuga, do aborto, do suicídio e também nas 
práticas religiosas; como também nos acordos para trabalhar a 
terra, vender produtos e na redução das punições, se utilizando 
muitas vezes do apadrinhamento. Essas são formas de negociações 
que constituem caminhos para a “liberdade”.3 

Dentre os possíveis caminhos para liberdade pode–se 
apontar a adesão às irmandades negras que, além de proteger e 
socorrer, também funcionavam como espaço onde se 
engendravam estratégias de sobrevivência e projetos de liberdade, 
que em alguns casos específicos era conseguida através da própria 
compra de alforria, pode-se ver ali, de maneira bem incipiente, 
uma forma de organização de vias emancipatórias, na qual a 
liberdade ainda transitava na esfera do privilégio.(Soares, 2000) 

 Fazer um estudo sobre identidade negra é saber que este 
tema carrega conflito.  D’Adesky (2001, p.55) nos lembra que, na 
história dos povos dominados, a noção de coletividade, de grupo, 
nem sempre aponta para uma valorização do passado histórico, 
que é fundamental para o fortalecimento de uma história comum 

                                                        
3 As idéias aqui expostas foram extraídas de uma entrevista concedida por 
Eurípesdes Funes, no Relatório do Programa de bolsa de licenciatura: Educar 
para igualdade, orientado pela profª. Marly Silveira da Faculdade de Educação da 
UFG. 
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positiva, bem como para estabelecer bases sólidas de identificação 
étnica. 

A memória carrega muitas vezes marcas de sofrimento, de 
discriminação, revelando que o passado histórico nem sempre é 
um elemento aglutinador para a noção de grupo. Isso pode ser 
visto quando membros portadores da marca da discriminação 
preferem a adesão total ao presente. Podemos assim afirmar que o 
passado tanto agrega como desagrega. É claro que a compreensão 
do passado está carregada de presente, e esse só pode ser 
interpretado considerando os elementos do passado, o que 
centraliza a importância da história para compreender a noção de 
identidade e de etnia hoje. Para isso é preciso, como diria 
Benjamin ( 1985), “escovar a história a contrapelo”. 

Uma das formas possíveis de atender o procedimento 
sugerido por Benjamim é repensar o lugar das irmandades negras, 
de ver sua importância na constituição da identidade de seus 
integrantes. A insistência na temática das irmandades, ou das 
confrarias, decorre do fato delas terem sido essenciais para o 
entendimento das manifestações públicas chamadas de reinado e, 
consequentemente, do que se chama hoje de congada. 

 Funes (2004, p.36) indica os três fundamentos básicos para 
o entendimento da questão da identidade, principal interesse de 
nosso estudo: a história, a memória e as práticas culturais. Esses 
elementos dão sentimento de pertencimento a determinadas 
comunidades, sejam negras ou não. 

A constituição da identidade ocorre na interação com os 
outros e na nossa vivência; contar a história da comunidade, a 
nossa história, é afirmar identidades, é dar sentido à origem e 
estabelecer elos entre o passado e o presente.   

 
A (re)construção  imaginária da identidade  
envolve, portanto, uma escolha, entre 
múltiplos eventos e lugares do passado, 
daqueles capazes de fazer  sentido na 
atualidade. Nesta perspectiva, a memória é 
solicitada e reestruturada sem cessar 
(BEZERRA, 2007,p.74).   

 
É preciso pensar a congada como um possível elemento 

mediador na educação dos seus praticantes, constituindo nessa 
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relação uma referência identitária cultural e formativa. Uma 
efetivação da compreensão da congada como elemento mediador e 
de formação se pauta, de certa maneira, na herança histórica, 
reposta dinamicamente no presente através da memória. Mesmo 
que esteja num espaço urbano moderno como a cidade de 
Goiânia. 

 
A imposição de novas formas espaciais 
através do processo de urbanização contribui 
para a desagregação de determinados valores. 
Todavia, a ruralização presente nas 
tradicionais festas religiosas e nas reuniões da 
comunidade pode ser compreendida como 
uma reação às mudanças impostas e um meio 
de reconstituição de suas tradições e das 
formas culturais comunitárias (MENDES, 
2008, p.156) 

 
Para isso, é importante lembrar que o homem vive o seu 

tempo. Contudo, este tempo vivido, assim como o espaço vivido, 
é múltiplo e relativo, impregnado de tempos e espaços subjetivos e 
simbólicos.  

 
Um acontecimento vivido é finito, ou pelo 
menos encerrado na esfera do vivido, ao 
passo que o acontecimento lembrado é sem 
limites, porque é apenas uma chave para tudo 
que veio antes e depois. (BENJAMIN, 1985 
p.37) 
 

A memória é fundamental para compreensão da identidade, 
seja individual seja coletiva, que vem sendo buscada 
cotidianamente. Sobre a memória coletiva e a sua relação com o 
poder, é Le Goff que fala, (2003, p.470) 

 
[...] a memória coletiva não é somente uma 
conquista, é também um instrumento e um 
objeto de poder. São as sociedades cuja 
memória social é, sobretudo, oral, ou  que 
estão em vias de constituir uma memória 
coletiva escrita, aquelas que melhor permitem 
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compreender esta luta  pela dominação da 
tradição, esta manifestação da memória. 
 

Porem, a aprendizagem através da memória não ocorre 
“palavra por palavra” numa repetição de maneira limitada. Sobre a 
história, sobre a origem, há uma série de variantes nas diversas 
versões. Dessa forma, pode-se afirmar que “o processo da memória no 
homem se faz intervir não só na ordenação de vertígios, mas também a 
releitura desses vestígios” ( Le Goff 2003,p.420). 

 
A congada mesmo ela não tem fundamento 
ainda. Para dizer assim, eu conheço tudo. Tem 
muita coisa que a gente não sabe. Eu conheço 
de 54 anos para cá...A origem é muito grande. 
A origem ninguém sabe como é que ela é, a 
fundação direitinho. A origem da congada 
veio mais dos pretos velhos, antes da congada 
teve o moçambique, foi o moçambique que 
levou Nossa Senhora para a igreja. A congada 
acompanhou atrás. (Sr. Onofre, general do 
Terno 13 de Maio) 

 
Assim, é preciso entender que a uniformidade da memória 

está mais ligada a escrita. Na ausência desta, a memorização se dá 
através de cantos e narrativas que permitem à memória mais 
liberdade e mais possibilidades criativas.  

 
“Eu sou africano, eu vim para o Brasil contra a 
vontade...” (música cantada por vários ternos de 
congo de Goiânia) 

 
Mas há hoje uma busca do registro escrito da festa, das 

pessoas e das práticas ali desenvolvidas. É como se a memória, 
através do registro, se tornasse História, e daí a sensação de 
reconhecimento, pois o documento escrito aparece com um 
caráter de monumento legado da memória coletiva. 

O interesse que a manifestação seja registrada passa 
possivelmente por se compreender a importância da escrita na 
sociedade atual. Hoje, entre os ternos de congo, já há uma 
crescente escolaridade entre os participantes, principalmente pelo 
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considerável número de jovens e crianças que fazem parte dos 
ternos ou acompanham o cortejo. 

A escrita traz certamente uma nova aptidão intelectual, uma 
nova organização do saber, mas também um aspecto da 
organização de um novo poder.  Junto à escrita há também um 
forte desejo de criar um espaço específico para atuação da 
congada, numa forma de empreender uma instituição da memória. 
Isso se daria, por exemplo, pela construção de uma sede para o 
terno, para que se possa saber mais através de um local onde se 
possa acessar informações sobre a congada na cidade.   

Fazer parte de um grupo desperta sentimento de 
pertencimento, e a memória, de certa maneira, se faz seletiva e diz 
respeito àquele determinado grupo, onde é guardada uma memória 
comum. Constrói-se aí um importante elemento de identidade, que 
se confirma através de práticas atuais que mantêm traços 
fundamentais que os fazem permanecer enquanto grupo, sendo 
que importante mediador na consolidação dos grupos são os mais 
velhos.  

No que se refere aos negros, e especificamente à cultura 
negra, pode-se compreender que as 

 
formas de memória cultural negra incluíam as 
crenças e os valores tradicionais da 
experiência negros compartilhados 
enfatizados pelos idosos, tais como a 
importância de : 
-Ter fé em Deus, isto é lembrar a quem 
pertencemos. 
-Respeitar o conhecimento de pessoas que 
não tiveram educação formal mas que tem 
conhecimentos práticos, experiência e 
sabedoria. 
-Reconhecer o papel desempenhado pelos 
idosos na transmissão de conhecimento 
cultural entre as gerações e na socialização da 
juventude;  
-Reconhecer o poder autolegitimador de 
aprender a “ouvir corretamente” o discurso 
que diz a verdade e dá testemunho”. (KING 
E COLLEGE, apud SILVA, 2003,p. 90). 
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Junto aos mais velhos, a família é um lugar bastante fértil 
para a construção das lembranças e consolidação da memória. Ela 
estabelece um importante nexo entre o indivíduo e o passado, e do 
indivíduo com o grupo. A família é, ao mesmo tempo, o objeto 
das recordações dos indivíduos e o espaço onde essas mesmas 
recordações podem ser avivadas.  

No caso da congada, ocorre um forte laço familiar e de 
ancestralidade que marca significativamente seu lugar na festa. 
Geralmente, há estreito vínculo entre os participantes dos ternos e 
suas famílias. Participam da festa praticamente três gerações, são 
os avós, os pais e os filhos em descendência direta, e também 
entram aí os parentes em linha horizontal, ou seja, irmãos, 
cunhados, primos ou sobrinhos, genros, todos envolvidos 
visceralmente com o ritual da festa. Esse dado se confirma nos 
dois ternos que foram estudados.  

O legado deixado pelos ancestrais, pelos parentes 
consangüíneos ou pelos irmãos da irmandade, é atualizado pela 
festa e através da memória que atravessa e alimenta a própria 
história. Dessa forma, a memória coletiva deve servir para 
libertação dos homens e não para sua servidão (Le Goff, 2003). Os 
praticantes da congada carregam no seu discurso, na sua prática, a 
responsabilidade do presente frente ao passado, criando fendas 
que possibilitam inovação e mudança na interpretação deste 
passado, e no compromisso com a comunidade no presente. 

O fato de ser congadeiro tem interpretações bastante 
próximas para os dois capitães que foram entrevistados. As 
respostas são carregadas de elementos identitários, seja com o 
presente, seja com o passado, mas sempre cientes do importante 
papel ali desenvolvido. Ser congadeiro se aproxima da 
continuidade:  

 
Eu acho que estou ajudando a dar seqüência 
aquilo que os escravos plantaram que é 
congada. A congada não é brasileira, ela veio 
da África. E estou colaborando para não 
deixar acabar. (Sr. Ozório, capitão do Terno 
Verde Preto); 

 

 também ser congadeiro é pertencimento:  
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É minha religião, minha fé, a minha vocação 
se é que eu posso falar assim. Porque eu 
nunca me afastei da congada, me orgulho de 
está participando desta festa, me orgulho de 
ser negro, de ser capitão de congo, me 
orgulho de ver os tambores 
dançando.(Aparecido, capitão do Terno 13 de 
Maio)  

 
A congada, como é possível ver nesse depoimento, mostra 

seu poder de mobilização e de construção de identidades sócio-
geográficas costurada por meio de mitos e ritos que sacralizam e 
despertam o sentimento de integração irmanados na fé e no 
orgulho de ser congadeiro.  

A dinamicidade festiva da congada pede licença ao ritmo 
acelerado da cidade e se realiza com uma manifestação ancestral e 
com formas do passado. É desse modo que o grupo de 
congadeiros experienciam e reinventam sua cidade e sua 
identidade. Constroem formas de socialização e de coesão que 
formam uma unidade e uma resignificação, celebrando valores e 
crenças inclusive para  grupos que historicamente foram 
subalternizados.  

A manutenção de práticas, como a da congada, implica na 
utilização de recursos como o da memória social, atualizada na 
repetição dos ritos, revelando uma unidade e uma identidade social 
pautada pela prática da particularidade e da diversidade cultural e 
socioespacial. 

 
V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É possível entender que ser congadeiro é viver composto 

por identidades (gênero, etária, étnica, e também religiosa) 
formadas pelo laço afetivo e posto pelo ritual, identidades que se 
fazem na alteridade. Esse ser congadeiro, e esse sentimento de 
pertencimento, não pode deixar de ser espacializado. Toda ação 
humana se inscreve socioespacialmente. Esse entendimento ajuda 
na localização de pistas deixadas pela vivência da festa e pelos 
praticantes da congada em diversos locais da cidade de Goiânia.  

As leituras da realidade fundamentadas na Geografia 
Cultural muito têm contribuído no entendimento dessas práticas 
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culturais, e nos faz pensar que a dinâmica da realidade nos obriga, 
a todo instante, a sair da zona de conforto para fazer uma reflexão 
constante dos mecanismos que são necessários ao entendimento 
das ações humanas, e de como essas ações se realizam.  

A interlocução da geografia com outras áreas se mostra fértil 
quando se pretende entender a dinâmica da realidade experienciada 
na congada, e permite conhecer melhor os mecanismos presentes 
não só no dia a dia daquela população como nos dias de festas.  
Desse modo, tentamos entender o ser e o fazer dos congadeiros 
goianienses  como vivência e como forma  de pertencer  a um 
lugar e a um grupo. 
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RESUMO 
O zoneamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente, que institui princípio, norma e regra para políticas 
públicas de qualquer região voltadas para a conservação, proteção e 
melhoria socioambiental da população. Nessa perspectiva essa 
pesquisa se propôs a utilizar esse instrumento para contribuir de 
forma significativa para a melhoria da qualidade de vida da população. 
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O município compõe a Região Metropolitana do Fortaleza. A 
pesquisa objetivou-se em propor um modelo de planejamento do uso 
e ocupação das terras do município, do qual o zoneamento baseou-se 
na gerência dos interesses e das necessidades socioeconômicas em 
consonância com a preservação ambiental de Aquiraz. Como 
metodologia utilizou-se como instrumentais imagens de satélites 
SPOT, escala 1:200.00. Junto aos órgãos públicos foram coletados 
dados secundários a partir de censos, bibliografia e dados primários, 
obtidos junto à população local e visita de campo. Tais 
procedimentos facilitaram na confecção de mapa de zoneamento 
ambiental para analisar a dinâmica e o funcionamento de cada 
unidade ambiental municipal. O mapa de zoneamento foi dividido em 
cinco unidades ambientais e suas restrições de uso e ocupação a 
seguir: Zonas com sérias restrições à ocupação; Zona Imprópria à 
ocupação; Zona propícia à ocupação; Zona utilizada mais sob 
controle em sua ocupação; e Zona utilizada mais sem regulamentação 
oficial. Tais proposições das unidades ambientais têm o propósito de 
minimizar processos de degradação ambiental e proteger as 
biodiversidades ainda existentes neste Município. 
Palavras-chave: Zoneamento Ambiental; Uso e ocupação dos Solos; 
Unidades Ambientais; Município de Aquiraz; Estado do Ceará. 

 
ABST RACT 
The environmental zoning is an instrument of National 
Environmental Policy, establishing principles, norm and rules for 
public policy of any region to be used in conservation practices, 
protection and socio-environmental improvement of the population. 
From this perspective we aimed to use this too to contribute of 
significantly form to improving the quality of life of the general 
population. The municipality comprises the Metropolitan Region of 
Fortaleza. The main goal this research propose a model in planning 
land use and occupation of the city, which the zoning was based on 
the management interests and socio-economic needs in accordance 
with the environmental preservation of Aquiraz. As methodology was 
used a satellite image SPOT with scale 1:200.00 together with public 
agencies were collected secondary data from censuses, literature and 
primary data obtained from the local population and a field trip. 
These procedures make easier the preparation of environmental 
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zoning map and to analyze the functioning and dynamics of each 
municipal environmental unit. The zoning map was divided into five 
environmental units and its restrictions on their land use as follows: 
Areas with severe restrictions on the occupation, improper 
occupation zone, zone propitious the occupation, zone suitable to 
occupation but with severe control in their occupation, occupied 
areas but with no official regulation. These propositions of 
environmental units are designed to minimize environmental 
degradation processes and protect the biodiversity still remains in the 
Aquiraz. 
Keywords: Environmental Zoning; Use and Occupation from the 
Soil; Environmental Units; Aquiraz Municipality; Ceará State.  

 
RESUMEN 
La zonificación ambiental es un instrumento de la Política Ambiental 
Nacional, estableciendo el principio, norma y regla para la política 
pública en cualquier región para la conservación, protección y mejora 
de la población de socio. Desde esta perspectiva, este estudio 
pretende utilizar este instrumento para contribuir de manera 
significativa a la mejora de la calidad de vida. El municipio abarca la 
Región Metropolitana de Fortaleza. La investigación tuvo como 
objetivo proponer un modelo para la planificación del uso y 
ocupación de la ciudad, que se basó la zonificación en la gestión de las 
necesidades socioeconómicas e intereses en línea con la preservación 
del medio ambiente de Aquiraz. La metodología se utilizó como 
instrumentales de imágenes del satélite SPOT, los 1:200.00 escala. 
Con los organismos públicos se recogieron datos secundarios 
procedentes de los censos, la literatura y los datos primarios 
obtenidos de la población local y visita de campo. Estos 
procedimientos facilitó la preparación del mapa de zonificación 
ambiental para analizar la dinámica y el funcionamiento de cada 
unidad ambiental municipal. El mapa de zonificación se divide en 
cinco unidades y las restricciones ambientales en su uso y ocupación 
de la siguiente manera: Áreas con severas restricciones a la ocupación, 
la zona de ocupación indebida, zona favorable a la ocupación; zona 
que se usa más en control de su ocupación y el área de uso más 
ninguna regulación oficial. Estas proposiciones de las unidades 
ambientales están diseñados para minimizar los procesos de 
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degradación del medio ambiente y proteger la biodiversidad que 
todavía existen en esta cuidad. 
Palabras clave: Zonificación Ambiental, Uso de la Tierra y la 
ocupación; Unidades Ambientales de la Ciudad de Aquiraz, Estado de 
Ceará. 

 
I INTRODUÇÃO 

 
O zoneamento ambiental é um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente do Brasil (Art. 9º, inciso II da Lei Nº. 
6938/81), que institui que o zoneamento é um princípio, uma norma 
e uma regra para políticas públicas de qualquer região voltadas para a 
promoção do uso sustentável dos recursos naturais e para a 
conservação, proteção e o fomento das condições ambientais e sociais 
da população. Nessa perspectiva, esta pesquisa se propôs a utilizar 
esse instrumento para contribuir de forma significativa para a 
melhoria da qualidade de vida dos habitantes do município de 
Aquiraz, no Estado do Ceará. 

O processo de uso e ocupação das terras por especuladores 
imobiliários, para fins de atividades turísticas, modifica as paisagens 
naturais de vários lugares, e o município de Aquiraz, no Estado do 
Ceará faz parte desse meio, pois a maior parte das localidades 
ocupadas desordenadamente está na zona litorânea e, como sabemos, 
os sistemas ambientais formadores do litoral são bastante instáveis. 

Ao longo da costa do município, observa-se esse tipo de 
problema e, sem um planejamento prévio de expansão urbana, as 
comunidades locais sofrem problemas como a ocupação das zonas de 
praias, de dunas, de falésias, e a contaminação das águas superficiais 
ou subsuperficiais encontradas nessa área. Além do mais, ainda 
enfrentam difíceis questões de cunho social como drogas, 
prostituição, vendas de suas moradias dentre outros. 

A estruturação do zoneamento ambiental (BRASIL, 2002), 
instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, consiste no 
procedimento de divisão de determinado território em zonas ou áreas 
em que se autorizam determinadas atividades ou se interdita, de modo 
absoluto ou relativo, o exercício de outras atividades, em razão das 
características ambientais e socioeconômicas do local (MACHADO, 
2003). Pelo citado instrumentos de projeto urbano são instituídos 
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diversas zonas para as quais o Poder Público estabelece regimes 
especiais de uso e aproveitamento para a sua melhoria e recuperação, 
o que contribui para uma utilização sustentável do meio ambiente e 
implica, indiscutivelmente o bem-estar da população. 

Salienta-se, ainda, que o zoneamento constitui-se num sistema 
de identificação e na delimitação de unidades ambientais em um 
determinado espaço físico, segundo suas vocações e fragilidades, 
acertos e conflitos, estabelecidos com base nos elementos que 
compõem o meio planejado (LOPES, 2006). Seu resultado é a 
apresentação de um conjunto de unidades, cada uma sujeita a normas 
específicas para o desenvolvimento de atividades e a conservação do 
meio. 

Isso demonstra que o zoneamento é um recurso estratégico 
amplo de planejamento urbano em que são analisados diversos 
atributos sociais, ambientais, econômicos e institucionais de 
territórios com o fim de propor alternativas de usos para a 
reestruturação dessas áreas, para que seja definida uma nova visão 
institucional do sistema nacional de planejamento. 

Para Santos (2004, p. 132), o zoneamento é a 
compartimentação de uma região em porções territoriais, obtidas pela 
avaliação dos atributos mais relevantes e de suas dinâmicas. Cada 
compartimento é apresentado como uma “área homogênea”, ou seja, 
uma zona (ou unidade de zoneamento) delimitada no espaço, com 
estrutura e funcionamento uniforme. Cada unidade tem, assim, alto 
grau de associação dentro de si, com variáveis solidamente ligadas, 
mas significativa diferença entre ela e os outros compartimentos. Isso 
pressupõe que o zoneamento faz uma análise por agrupamentos 
passíveis de ser desenhados no eixo horizontal do território e numa 
escala definida. 

Ainda Carneiro e Coelho (1987, p. 38) reforçam que o 
zoneamento é um instrumento para ordenação de subespaço, o qual 
emerge basicamente de um conjunto de intenções e atitudes que, 
contratado com a dinâmica dos processos naturais e sociais 
ocorrentes nesse subespaço, vai permitir a obtenção de princípios e 
parâmetros relativos à sua utilização. Tais princípios e parâmetros 
conduzirão à formulação de normas e procedimentos a uma adequada 
articulação de meios, no sentido de discriminar espaços a utilizar e a 
não utilizar. 
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Conforme indagações anteriores, podemos concluir 
acrescentando que o zoneamento funciona principalmente como 
instrumento de planejamento territorial visando ao desenvolvimento 
sustentável e ao uso adequado do território. Isso porque a divisão de 
determinado território em zonas com diferentes usos, ajudará em 
estudos ambientais e socioeconômicos e de negociações democráticas 
entre órgãos públicos, setores privados e a sociedade civil sobre 
estratégias e alternativas que serão adotadas para que se alcance o 
objetivo maior desse instrumento que é a promoção do 
desenvolvimento sustentável.  

Apesar de o zoneamento ser resultado de um processo político-
administrativo, os conhecimentos técnicos e científicos – bem como a 
participação de outros setores (privados e a sociedade civil) – são 
imprescindíveis para a sua adequação à realidade ambiental e 
socioeconômica da(s) área(s) a ser(em) zoneada(s) e também pela 
possibilidade de sua execução em plenitude. 

Foi nessa perspectiva que a pesquisa se preocupou em fazer um 
zoneamento no município de Aquiraz, trabalho que poderá contribuir 
igualmente para o poder público municipal, quanto ao controle do 
uso e da ocupação do solo, e para o gerenciamento de atividades que 
mais se relacionam com cada zona implementada no mapa final desta 
pesquisa. 
 
II ÁREA DE ESTUDO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
Aquiraz, localizado no litoral leste do Estado, pertencente à 

Microrregião de Fortaleza, possui área territorial de 482,56 km² 
(IBGE, 2010), está situado a 3º 54’ 05” de Lat (S) e 38º 23’ 28” de 
Long (WGr) (IPECE, 2010), limitando-se ao norte com o município 
de Eusébio; ao sul, com o município de Pindoretama e Cascavel; a 
leste, com o Oceano Atlântico; a oeste, com o município de Itaitinga 
(Ver Figura 1).  

A população municipal, segundo o censo 2010 do IBGE, é de 
72.628 habitantes, sendo 67.083 concentrados na área urbana e 5.545 
na zona rural. 

O clima é um dos componentes físicos de maior hierarquia para 
caracterizar e ordenar as paisagens. Facilita o entendimento referente 
aos outros componentes, sejam eles físicos ou bióticos. O estudo 
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climático busca esclarecer a influência desse elemento na vida, na 
saúde, na distribuição e nas atividades humanas da área planejada. 

Segundo o IPECE (2010), a temperatura média do município 
está em torno de 27ºC, a umidade relativa do ar é de 78%, o tempo de 
insolação 269,4 dias/ano, com velocidade média anual dos ventos de 
3,6 km/h, os quais são fracos no período das chuvas – que vai de 
dezembro e abril –, e fortes no período de estiagem, entre os meses 
de maio e novembro. 

A geologia/geomorfologia do Município de Aquiraz é 
composta por rochas pré-cambrianas, granitos, que afloram na região 
da praia do Barro Preto, por sedimentos tércio-quaternários da 
Formação Barreiras, que se apresentam como tabuleiros pré-
litorâneos que surgem próximo ao litoral, onde formam patamares 
escalonados recuados entre 50 a 200 metros da praia, no sentido NE-
SW, acompanhando o sistema de falhas que corta o Estado do Ceará.  

Segundo MORAIS; COUTINHO; CARVALHO (1994, p. 55), 
a geologia/geomorfologia de Aquiraz é modelada pelo embasamento 
de rochas pré-cambrianas de composição quartzítica de uma forma 
geral recoberta por sedimentos terciários de Formação Barreiras. O 
acúmulo de sedimentos arenosos quaternários vão formar partes das 
unidades denominadas planícies litorâneas. 
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Figura 01. Mapa de localização do município de Aquiraz/Ce. Fonte: LOPES 
(2010). 

 
Ao longo da costa, observam-se descontinuidades topográficas, 

ocasionadas por mudanças eustáticas de soerguimento e rebaixamento 
da crosta, identificadas por ocasião dos níveis mais elevados dos 
afloramentos dos sedimentos da Formação Barreiras ou quando seus 
níveis estão bem próximos ao nível do mar. Ao longo do litoral de 
Aquiraz, a entrada de sedimentos praiais no continente, nos trechos 
rebaixados, ocorre acompanhando o posicionamento do tabuleiro 
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pré-litorâneo, fixando-se esses sedimentos quando se deparam com os 
contatos entre os patamares escalonados. Nesse nível, as dunas são 
móveis e ao penetrarem o continente estendem-se em um cordão de 
dunas fixas, cobertas por uma vegetação arbustiva densa, 
evidenciando que sua formação ocorreu no pretérito, em condições 
climáticas similares às atuais, e que a topografia era próxima ao nível 
do mar à época, mas que foi soerguida, encontrando-se hoje em 
planos mais elevados. Conforme Lopes (2006) foram identificadas no 
município de Aquiraz as seguintes unidades geossistêmicas: (1) 
depressão periférica úmida; (2) planície sublitorânea; (3) planícies 
litorâneas; (4) planícies fluviais, conforme Figura 2. 

A abordagem metodológica utilizada envolveu uma compilação 
bibliográfica (artigos, dissertações, teses, relatórios técnicos e 
documentais, bem ainda sítios da internet) relacionados ao tema 
abordado. Utilizou-se também, dados estatísticos adquiridos em 
órgãos públicos IBGE, IPECE, IBAMA, INCRA, Prefeitura 
Municipal de Aquiraz e visita de campo. 

Com resultados dos dados obtidos nos órgãos supracitados e 
trabalho de campo, foram imprescindíveis para a parte cartográfica 
dessa pesquisa, onde a partir de superposição dos mapas temáticos, 
gerado a partir do sistema orbital SPOT(2002), escala 1:50.000, 
composição multiespectral-HRVIR, foi possível efetuar o 
zoneamento ambiental para Aquiraz.    
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Figura 02. Mapa Geológico/Geomorfológico do município de Aquiraz/Ce. 
Fonte: LOPES (2010). 

 
Tomando-se por base as superposições dos mapas geológico, 

geomorfológico e pedológico foi efetuado o mapa das condições 
ambientais, informações que permitiram identificar as condições do 
meio natural e suas aptidões. 

Com o apoio do mapa das Condições Ambientais foi 
superposto o Mapa de Uso da Terra, cujas informações geradas 
possibilitaram distinguir cinco unidades territoriais de diferentes 
características que vão determinar normas e ações específicas para 
cada área em relação ao uso e à ocupação do solo e ao manejo dos 
recursos naturais, em prol do melhoramento de vida populacional. 



Zoneamento Ambiental  47 

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

Essas unidades consistem em: áreas passiveis de ocupação, mas com 
sérias restrições; impróprias à ocupação;  propícias à ocupação; 
utilizadas, mas com as atividades controladas;  utilizadas, porém ainda 
não regulamentadas. Com apoio nessas determinações, definiu-se o 
zoneamento, para cuja elaboração utilizou-se o soft Microstation SE e 
o ArcGis 9.2. O mapa foi confeccionado na escala 1:200.000. 

 
III RESULTADOS E DISCUSSÕES DO TEMA PROPOSTO 

 
Como resultado, foi elaborado um mapa síntese de zoneamento 

ambiental do município de Aquiraz (Figura 3), em que foram 
definidas cinco unidades ambientais, já citadas, a que denominaremos 
Zonas: 1) Zona com sérias restrições à ocupação; 2) Zona imprópria à 
ocupação; 3) Zona propícia à ocupação; 4) Zona utilizada, mas de 
ocupação sob controle; 5) Zona utilizada sem regulamentação oficial. 
Essas Zonas foram fundamentadas nas relações de componentes dos 
meios físicos, bióticos e socioeconômicos encontrados na área da 
pesquisa 

A Zona com restrições à ocupação compreende aquelas áreas 
em que as unidades ambientais não deverão ser submetidas a 
empreendimentos imobiliários, por apresentarem propriedades 
geodinâmica e ecossistêmica em frágil equilíbrio – dunas móveis, 
lagoas, lagunas continentais, falésias da Formação Barreiras, planícies 
de inundação dos cursos d'água.  Foram definidas como Zona 
imprópria à ocupação unidades ambientais como: faixa de praia,  
recifes, falésias, lagos interdunares, paleodunas e planície flúvio-
marinhas. Já a Zona propícia à ocupação é constituída de áreas 
caracterizadas pela presença de tabuleiros pré-litorâneos e depressões 
periféricas.  

A Zona utilizada, mas que tem sua ocupação sob controle, é 
agrupada em duas unidades: a Reserva Extrativista do Batoque 
(RESEX), criada a partir do Decreto de 5 de junho de 2003, com os 
objetivos de assegurar o uso sustentável e a plena conservação aos 
recursos naturais renováveis disponíveis, protegendo os meios de vida 
e culturais da população local. Essa unidade de conservação ocupa 
uma área de 601,05 hectares, com perímetro de 13,51 km, localizada 
entre as coordenadas geográficas de 3º58’30’’ – 4º00’50’’ de latitude 
sul e 38º13’20’’ – 38º 15’10’’ de longitude oeste de Greenwich. Tem 
como áreas limítrofes: ao norte e a leste, o Oceano Atlântico; a oeste, 



José Lidemberg de Sousa Lopes, Marta Celina  
Linhares Sales e Edjango Lima Freitas                                           48 

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

a etnia indígena Jenipapo-Kanindé, na Comunidade da Lagoa da 
Encantada, e as comunidades de Barro Preto em Aquiraz; ao sul, os 
terrenos da Área de Proteção Ambiental do Balbino, no município de 
Cascavel, e as localidades dos índios Jenipapo-Kanindé. Aliás, o 
governo federal publicou o relatório final do reconhecimento das 
terras habitadas por esses índios, e em 24 de fevereiro de 2011 foi 
assinado o documento que dá plenos poderes à etnia Jenipapo-
Kanindé de ser dona de suas terras, notícia recebida com muita 
satisfação e alegria pela única Cacique feminina do Brasil e toda a 
etnia.  

Por fim, a Zona utilizada sem regulamentação oficial abrange a 
área em que se situa a localidade das tribos remanescentes de 
Quilombolas, na lagoa de Ramos/Goaibeiras. 

A capacidade de suporte dessas unidades territoriais mantém 
relações com os principais indicadores ambientais (clima, geologia, 
geomorfologia, pedologia, recursos hídricos, vegetação, intervenções 
antrópicas). Dessa forma, as atividades relacionadas à implantação de 
loteamentos e à expansão dos núcleos urbanos deverão levar em 
consideração a proteção de áreas destinadas ao uso racional do solo 
do município de Aquiraz, no Estado do Ceará. 
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Figura 03. Mapa do Zoneamento Ambienta do Município de Aquiraz/CE. 
Fonte: Lopes( 2011). 

 
IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Espera-se que esta pesquisa sirva de alerta e fortaleça o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Aquiraz, que 
até o presente momento não foi revisado desde a data de sua criação, 
em 1999. 

Acredita-se que os órgãos municipais devam se preocupar com 
as ocupações do solo futuramente e que o planejamento municipal 
propicie um crescimento urbanístico mais ordenado, não mais 
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permitindo que ocupações se façam aleatoriamente, na busca do 
desenvolvimento adequado e ecologicamente equilibrado do 
território, o qual vem sofrendo, nas últimas décadas, vários problemas 
de cunho socioambiental pelo seu uso subordinado aos desejos e aos 
parâmetros dos proprietários de terras e dos especuladores 
imobiliários. 

Para a utilização das unidades ambientais atribuídas ao 
zoneamento ambiental, necessitam-se estudos prévios intensivos e 
sistemáticos por intermédio do EIA/RIMA, de acordo com as 
características dos projetos e da legislação pertinente.  

Com isso, o mapa de zoneamento ambiental do município de 
Aquiraz possibilitará aos administradores municipais a adoção de uma 
melhor disciplina no uso e na ocupação do solo e, ainda, favorecerá o 
gerenciamento adequado das atividades socioeconômicas relacionadas 
ao turismo e ao lazer, de interesse coletivo. As determinações do 
potencial de suporte de cada unidade ambiental definem os locais 
ideais para o desenvolvimento urbano, do turismo, e do 
entretenimento da população da região municipal de Aquiraz. 
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RESUMO 
O artigo objetiva identificar e analisar os elementos que dão suporte a 
uma identidade entre os devotos de São Benedito que frequentam a 
Igreja do Rosário em Cuiabá, relacionando-a ao lugar. A partir de uma 
experiência de observação participante e  entrevistas semiestruturadas, 
são tecidas considerações acerca da realidade material e simbólica que 
caracterizam a afirmação e o reconhecimento. Constatou-se que o 
vínculo identitário é orientado a partir de uma visão de mundo 
específica, sendo o culto ao santo e as manifestações dele resultantes, 
assumidas por muitos dos habitantes da cidade como parte de 
suas vivências cotidianas. 
Palavras-chave: Devoção a São Benedito – Igreja do Rosário – Lugar 
– Identidade 

 
ABSTRACT 
This article aims to identify and analyze the elements which provide a 
basis for an identity among the devotees of Saint Benedito who 
attend the church of Rosario in Cuiaba, linking this identify to the 
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place of worship. From an experience of participant observation and 
semi-structured interviews, conclusions can be drawn relating to the 
material and symbolic realities which characterize the affirmation and 
recognition of the Saint. The results showed that the link of identity 
derives from a specific worldview given that the cult of the Saint and 
the resulting manifestation of worship and practiced by many 
inhabitants of the city as part of their daily lives. 
Keywords: Devotion of Saint Benedito – Church of Rosario – Place – 
Identity 

 
RÉSUMÉ 
L'objectif de cet article est d'identifier et d’analyser les éléments qui 
soutiennent une identité parmi les devoués de Saint Benedito qui 
fréquentent l’Église du Rosário à Cuiabá, en la mettant en relation 
avec le lieu. À partir d’une expérience d’observation participante et 
des interviews semi-estructurés, sont  elaborées considérations sur la 
réalité matérielle et symbolique qui caractérisent l’afirmation et la 
reconnaissance. Nous avons constaté que l’engagement identitaire est 
orientée par rapport à une vision du monde spécifique où le culte au 
Saint et ses manifestations résultantes sont considerées par beaucoup 
d’habitants de la ville comme partie de leurs pratiques quotidiennes. 
Mots-clés: Dévouement à Saint Benedito – L’Église du Rosário – Lieu 
– L’Identité 

 
I INTRODUÇÃO 

 
Na cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, é 

possível identificar diversos espaços, sagrados ou não, dotados de 
uma forte carga simbólica, estabelecidos por meio de práticas sociais e 
culturais. Entre esses espaços, destaca-se a Igreja do Rosário, cuja 
construção remonta aos meados do século XVIII, provavelmente 
entre a passagem dos anos 1740 para os de 1750. Na época de sua 
construção havia na pequena vila a Igreja do Senhor Bom Jesus de 
Cuiabá, templo transformado em Matriz e que abrigava a imagem do 
padroeiro que a cidade invocou, e a Igreja de Nossa Senhora do Bom 
Despacho, ambas já demolidas para a construção de templos 
hodiernos.  

Tida como território de negros, por abrigar as irmandades de 
Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, constituída por cativos 
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e libertos, desde os seus primórdios a Igreja do Rosário assumiu o 
papel de local privilegiado para o culto a São Benedito na área urbana 
de Cuiabá, uma vez que essa devoção acabou suplantando a do orago-
mor do templo, e do próprio padroeiro da localidade. Dessa forma, 
embora ocupando uma capela lateral ao templo de Nossa Senhora do 
Rosário como hóspede da confraria homônima, a Irmandade de São 
Benedito, por meio de diversas ações e práticas, acabou estabelecendo 
uma territorialização sobre a Igreja do Rosário, de forma que, com o 
passar do tempo, ela passou a ser referenciada pelos cuiabanos como 
sendo de São Benedito, o que permanece até os dias de hoje.  

Nesse sentido, compreende-se que a Igreja do Rosário constitui 
o lócus da vivência para o grupo de devotos de São Benedito, que 
criou vínculos com este lugar tornando-o ponto de referência para 
suas crenças e práticas religiosas. Em todas as terças-feiras acontece a 
missa em honra ao santo, que é oficiada em dois horários: 5h00 e 
19h00, embora a celebração da madrugada seja a mais tradicional, 
realizada pelo menos desde 1848, segundo informam as fontes 
documentais pesquisadas. E, no primeiro domingo do mês de julho, a 
Igreja do Rosário torna-se palco da Festa de São Benedito, cujas 
celebrações religiosas e profanas apresentam o alcance de ser a 
principal e mais concorrida da cidade.  

Sendo esta manifestação do sagrado uma importante referência 
no modo de ser e de viver dos cuiabanos, o objetivo desse artigo, uma 
síntese de parte do terceiro capítulo da Dissertação de Mestrado 
intitulada Identidade e território: estudo sobre a devoção a São Benedito em 
Cuiabá – Mato Grosso, defendida pelo autor em dezembro de 2010 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), busca identificar e analisar os 
elementos que dão suporte a uma identidade entre os devotos de São 
Benedito, relacionando-a ao lugar onde essa devoção se materializou 
no imaginário e na vivência dos cuiabanos: a Igreja do Rosário.  

 
II LUGAR E IDENTIDADE 

 
Numa abordagem cultural em Geografia, o lugar é valorizado 

como um produto da vivência humana, uma vez que sua essência “é a 
de ser o centro das ações e das intenções, onde são experimentados 
os eventos mais significativos de nossa existência” (RELPH apud 
HOLZER, 1999, p. 72). Para o autor citado, os referenciais afetivos 
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que os indivíduos desenvolvem com o seu lugar, no entanto, só 
ocorrem porque os lugares são essencialmente focos de intenção, 
sendo criados para que sirvam melhor às necessidades da 
humanidade, adquirindo uma personalidade e um sentido. 

Para Tuan (1983) o lugar representa um receptáculo de 
lembranças e permanências carregadas e vivenciadas pelo homem; é 
um arquivo de lembranças afetivas e realizações importantes que 
inspiram a vivência do presente. De acordo com o autor, o tempo é 
importante para se conhecer ou afeiçoar-se a um lugar. Sendo assim, 
além de expressar um laço afetivo entre o indivíduo e o ambiente, o 
lugar é dotado de historicidade e significados, que se diferenciam em 
modos de expressão.  

Em seu estudo sobre a temática, Holzer propõe  
 

que se defina o lugar sempre como um centro de 
significados e, por extensão, um forte elemento 
de comunicação, de linguagem, mas que nunca 
seja reduzido a um símbolo despido de sua 
essência espacial, sem a qual torna-se outra coisa, 
para a qual a palavra "lugar" é, no mínimo, 
inadequada (HOLZER, 1999, p. 76). 

 
A vivência do lugar deve ser compreendida, no entendimento 

de Saquet 
 

como um contexto, mediação entre o particular e o 
universal e como componente de nosso sentido de 
identidade; como território e territorialidade 
construídos histórica e geograficamente, pela 
relação efetivada entre os sujeitos e destes com o 
ambiente da vida cotidiana. Nesse sentido, 
podemos afirmar que é no lugar que os processos 
se efetivam, através do acontecer (SAQUET, 2007, 
p. 109, grifos do autor). 

 
Na trajetória da espécie humana pela Terra, constata-se que o 

conceito de lugar está diretamente associado à idéia de reprodução de 
um determinado grupo social, constituindo uma estrutura importante 
na formação da identidade desse grupo. Sob este prisma de estudo da 
Geografia, 
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Os geógrafos se interessam particularmente pela 
identidade dos lugares e pelos papéis que eles 
desempenham na formação de consciências 
individuais e coletivas. Observam como as 
pessoas, sujeitos e agentes geográficos recebem e 
percebem, constroem e reivindicam identidades 
cristalizadas em suas representações dos lugares e 
das relações espaciais (LE BOSSÉ, 2004, p. 158). 

 
Nos estudos empreendidos por Le Bossé (2004), o lugar 

apresenta-se como suporte essencial na construção da identidade. 
Seus referenciais são estabelecidos a partir de subjetividades 
individuais e coletivas. Nesse sentido, para este geógrafo, 

 
A identidade é uma construção social e histórica 
do “próprio” [do soi, do self] e do “outro”, 
entidades que, longe de serem congeladas em 
uma permanência “essencial”, estão constante e 
reciprocamente engajadas e negociadas em 
relações de poder, de troca ou de confrontação, 
mais ou menos disputáveis e disputadas, que 
variam no tempo e no espaço (LE BOSSÉ, 2004, 
p. 163).  

 
Na visão de Castells (2006) a identidade é uma forma de 

distinção entre o eu e o outro, e que os atores sociais dão significado 
às suas ações a partir de um ou mais atributos culturais que 
prevalecem no processo de construção das identidades. O autor 
também parte da premissa de que toda identidade é uma construção 
social e o que o pesquisador deve investigar é como, a partir de quê, 
por quem e para quê ela é construída. Nos meandros desse processo, 

 
A construção de identidades vale-se da matéria-
prima fornecida pela história, geografia, biologia, 
instituições produtivas e reprodutivas, pela 
memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos 
aparatos de poder e revelações de cunho 
religioso. Porém, todos esses materiais são 
processados pelos indivíduos, grupos sociais e 
sociedades, que reorganizam seu significado em 
função de tendências sociais e projetos culturais 
enraizados e sua estrutura social, bem como em 
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sua visão de tempo/espaço (CASTELLS, 2006, p. 
23). 

 
Se a identidade é “a fonte de significado e experiência de um 

povo” (CASTELLS, 2006, p. 22), um primeiro elemento que 
materializa a identidade dos devotos de São Benedito é a própria 
devoção ao santo. A prática devocional é um elemento central na 
afirmação da identidade do grupo, definidor de sua identidade 
religiosa. Tanto que ao se entrevistá-los, eles se autodenominaram 
“devotos de São Benedito”, ou seja, essa expressão designa seu modo 
de vida, sua forma particular de viver a religião. Ser devoto de São 
Benedito “confere segurança e o sentimento de pertencer a um 
grupo” (ROSENDAHL, 1999a, p. 68). Nesse sentido, “a fé é 
individualmente vivenciada de forma diversa, numa relação direta 
entre uma só divindade e o crente; a experiência religiosa coletiva se 
torna partilhada quando as crenças, as atitudes e as interpretações 
simbólicas adquirem uma forma comunitária” (ROSENDAHL, 2003, 
p. 194).  

Se a essência de um lugar é o sentimento de pertencimento de 
sua população, na afirmação da identidade dos devotos de São 
Benedito, a Igreja do Rosário, como uma forma simbólica que 
representa e reafirma a devoção para com o santo, constitui uma 
referência importante na vivência e na reprodução do grupo, bem 
como no estabelecimento de redes de sociabilidade, dando a esta a 
dimensão de lugar. Essa constatação é reforçada por Corrêa, para 
quem 

 
As formas simbólicas espaciais constituem 
importantes elementos no processo de criação e 
manutenção da identidade, seja étnica, racial, 
religiosa ou nacional, seja ainda a identidade de 
um lugar. Constituem elas geossímbolos, marcas 
identitárias que individualizam uma certa porção 
do espaço ou um grupo humano (CORRÊA, 
2007, p. 11). 

 
Referendando que a vivência da fé e da identidade do devoto de 

São Benedito adquire uma forma mais concreta e perceptível na 
dimensão do lugar em que a devoção é materializada, Rosendahl 
destaca que 
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A comunidade religiosa vivencia o lugar a sua 
maneira, de forma a constituir um ponto fixo em 
que reencontra suas lembranças. A experiência da 
fé, em termos geográficos, deve ser explorada no 
lugar em que ela ocorre. Este lugar está 
impregnado de simbolismo e não foi meramente 
descoberto, fundado ou construído, mas 
reivindicado, possuído e operado por uma 
comunidade religiosa (ROSENDAHL, 2008, p. 
7). 

 
A noção de pertencimento que têm os devotos para com o 

lugar pode ser constatada no processo de transformação do nome do 
orago da igreja, ocorrido na mentalidade dos devotos, em função do 
forte vínculo identitário que estes passaram a ter com o lugar. Uma 
vez que o orago alude à necessidade de proteção espiritual, seu nome, 
muitas vezes, acaba sendo materializado na denominação do templo 
ou da paróquia. Ocorre que na cidade de Cuiabá o culto a Nossa 
Senhora do Rosário é menos procurado que o de São Benedito, o que 
torna a escolha do nome do templo bastante significativo, uma vez 
que uma devoção suplantou outra.  

O sentimento de pertencimento evidencia-se na valorização e 
referência frequente da igreja pelos devotos, bem como na 
identificação dos mesmos com o lugar.  Para o devoto de São 
Benedito, contar a história da Igreja do Rosário é contar a história de 
suas próprias vidas:  

 
Acho que desde o nascimento que eu frequento 
aqui, porque eu nasci e me criei aqui na Rua de 
São Benedito, sempre morando na Rua de São 
Benedito. Fui batizada aqui, crismada, fiz a 
primeira comunhão. Só não casei porque na 
época do meu casamento, em 1973, ela foi 
tombada como patrimônio histórico e estava toda 
em reforma (Benedita Duarte de Souza, a Sinhá, 
74 anos).  

 
Eu não sou cuiabano, mas sou criado em Cuiabá. 
Quando eu cheguei aqui em 1948, a Igreja de São 
Benedito foi a primeira igreja que eu frequentei, e 
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aqui eu fiz a minha primeira comunhão, fui 
coroinha, e aqui me acostumei, e fiquei devoto de 
São Benedito até os dias de hoje (João Félix do 
Nascimento, 69 anos).  

 
Como é possível perceber nas falas reproduzidas acima, os 

devotos acabam estabelecendo um forte vínculo cultural, social, 
espacial e histórico com o lugar, através da vivência e do 
pertencimento. Nesse contexto, Rosendahl esclarece que 

 
O espaço sagrado possui uma relação intima com 
o grupo religioso que o frequenta. As imagens 
espaciais desempenham um papel importante na 
memória coletiva, porque cada aspecto, cada 
detalhe desse lugar possui um sentido que só é 
inteligível para os membros do grupo, pois todas 
as partes do espaço que ele ocupa correspondem 
a um certo número de aspectos diferentes da 
estrutura e da vida de sua sociedade 
(ROSENDAHL, 2002, p. 34). 

 
O apego dos devotos ao lugar pode ser aferido pelo vínculo que 

estes continuam mantendo com a igreja mesmo quando se mudam 
para bairros considerados mais distantes, uma vez que a Igreja do 
Rosário se localiza no centro da cidade e a maioria dos devotos não 
mora nas proximidades do templo. Nesse sentido, Corrêa afirma que 
as formas simbólicas podem ser entendidas nas suas espacialidades 
quando constituídas por fixos e fluxos. Nas palavras do autor: 

 
As formas simbólicas tornam-se formas simbólicas 
espaciais quando constituídas por fixos e fluxos, 
isto é, por localizações e itinerários, apresentando, 
portanto, os atributos primeiros da espacialidade. 
Palácios, templos, cemitérios, memoriais, obeliscos, 
estátuas, monumentos em geral, shoppings centers, 
nomes de logradouros públicos, cidades e 
elementos da natureza, procissões, desfiles e 
paradas, entre outros, são exemplos correntes de 
formas simbólicas espaciais (CORRÊA, 2007, p. 8-
9). 
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A Igreja do Rosário, como centro de convergência religiosa, 
constitui, portanto, um fixo, induzindo o movimento de devotos de 
vários pontos da cidade, os fluxos, atraindo-os pela sua forte carga 
simbólica, uma vez que o templo é referência importante na vivência 
de sua devoção. Dessa forma, o movimento de devotos acaba 
assumindo um nítido caráter geográfico, uma vez que envolve 
espacialidade e deslocamento. Essa mobilidade apresenta uma 
motivação transcendente, e ocorre com mais intensidade no tempo 
sagrado. Uma vez que “a singularidade do tempo sagrado relaciona-se 
diretamente à história da produção do espaço sagrado de cada 
santuário” (ROSENDAHL, 1999b, p. 103), observa-se que o tempo 
sagrado na Igreja do Rosário para os devotos ocorre em todas as 
terças-feiras, dia da semana em que é oficiada a missa dedicada ao 
santo, e na Festa de São Benedito.   

Por outro lado, o ser devoto de São Benedito é considerado 
uma importante referência na constituição do modo de ser e de viver 
do cuiabano, especialmente daqueles que se definem como cuiabanos de 
tchapa e cruz1. A devoção a São Benedito é sempre destacada como um 
símbolo da cidade de Cuiabá, uma expressão da identidade de seus 
habitantes. Nas músicas com temática regional que decantam o 
sentimento de pertencimento são enumerados os traços que 
caracterizam o jeito de ser dos cuiabanos: o tomar licor de pequi, 
comer cabeça de pacu, dançar rasqueado e ser devoto de São 
Benedito. Essa é a representação transmitida na música Rasqueado do 
pau rodado, composta por Pescuma e Pineto (RANGEL e ROCHA, 
2009, p. 52, grifos nossos): 

 
Não aguento mais ser chamado de pau rodado  
Já tomo licor de pequi, já danço o Siriri 
Como bagre ensopado 
Sou devoto de São Benedito  
Até já danço o rasqueado 
Sou devoto de São Benedito 
Até já danço o rasqueado 
Adoro banho de rio, vou direto pra Chapada 
Na noite cuiabana tomo todas bem gelada 
Sou viciado no bozó, pescaria e cururu 

                                                             
1 Expressão regional utilizada para designar “quem nasceu em Cuiabá e dela não 

pretende sair, preservando seu sotaque, tradições e valores” (MENDES, 2008, p. 

38). 
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Tomo pinga com amargo 
Como cabeça de pacu 
Eá, Eá, Eá, só não nasci em Cuiabá 
Mas no que eu cresci 
Meu Bom Jesus mandou buscar. 

 
Não são apenas as músicas que remetem a um sentimento de 

pertencimento ao lugar, de evocação das raízes simbólicas do 
cuiabano. A construção de uma identidade regional atrelada à devoção 
ao santo também é forjada na denominação dos lugares existentes na 
cidade, revelando a intrínseca ligação entre a religião e a análise 
geográfica. Entre outros, levantou-se que o nome do santo é 
espacializado no Bairro São Benedito, localizado na região oeste, e em 
duas ruas: uma no Bairro Coophamil e outra que passa nos fundos da 
Igreja do Rosário, e que cruza os bairros Baú, Lixeira e Areão. A 
toponímia do santo também aparece em vários estabelecimentos 
comerciais e em escolas, revelando que “nomear um dado local 
constitui uma forma de apropriação do espaço, impregnando-o de 
significado associado ao nome” (CORRÊA, 2007, p. 11).  

Outro aspecto que caracteriza a identidade do grupo é a rede de 
sociabilidade estabelecida entre os devotos, em muito proporcionada 
pela Igreja do Rosário, demonstrando que além do vínculo afetivo ao 
lugar, ele também o é para com as pessoas. A igreja é a estrutura 
fundamental da socialização entre os devotos de São Benedito, 
sustentáculo da produção e reprodução de sua identidade. 
Confirmando essa análise, constata-se que é na Igreja do Rosário que 
os devotos se encontram: nas missas, procissões, festas e 
acontecimentos relacionados ao santo padroeiro. No ato de participar 
dos rituais nela desenvolvidos, nos eventos por ela promovidos, na 
maneira como uns se referem aos outros, ou seja, no pertencer àquela 
igreja, são criados laços de amizade e até de compadrio, por meio de 
batizados, crismas e casamentos. Com isso são ampliadas as relações 
de parentesco e fortalecidos os vínculos entre as famílias, sob as 
bênçãos do orago que cultuam.  

Na Igreja do Rosário a sociabilidade tecida no modo de viver 
dos devotos também pode ser aferida pela forma como as ações são 
conduzidas: elas sempre procuram envolver a coletividade, uma vez 
que se encontram inseridas numa ampla rede de práticas devocionais 
que expressam as marcas e a identidade do grupo. A celebração 
litúrgica, por exemplo, é preparada e realizada por equipes 
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constituídas por devotos. Cada um assume um papel na celebração: 
anotar as intenções da missa, cantar no coral, realizar as leituras, 
recolher as coletas no ofertório, repassar os recados no final da missa, 
conduzir a Oração de São Benedito, entre outros.  

A convivência mútua também pressupõe que os problemas 
coletivos sejam pensados e resolvidos coletivamente. A Comissão da 
Festa de São Benedito, por exemplo, logo após a tomada de posse, na 
última terça-feira do mês de julho, começa a se reunir constantemente 
com o objetivo de planejar os eventos que serão desenvolvidos ao 
longo do ano, bem como a realização da próxima festividade. 
Ressalta-se, no entanto, que a convivência, mesmo que pautada na 
solidariedade e no respeito mútuo, não está isenta de conflitos, o que 
pode desencadear disputas acerca de direitos que acabam gerando 
tensões, uma vez que nesse lugar se projetam relações de poder e 
essas trazem embutidas em si próprias o espaço da resistência.  

Ao reconhecer que a convivência humana é fonte potencial de 
conflitos, Castro (1997, p. 162) afirma que “o processo de 
socialização ao mesmo tempo em que diferencia a espécie humana 
dos animais, estabelece as condições para a liberação das pulsões mais 
caracteristicamente humanas, que vão desde a afetividade e 
generosidade até o ódio, inveja e ambição”. Nesse sentido, constatou-
se que a convivência entre os devotos, muitas vezes, é marcada por 
situações ambíguas que ora se definem pelo acolhimento, 
solidariedade e reciprocidade, ora por conflitos surgidos nas formas 
de negociação da participação de cada um nos encargos a eles 
atribuídos, além dos resultantes da exposição da intimidade e da 
privacidade ocorridos nos relacionamentos cotidianos. Entretanto, 
mesmo quando conflitantes, a vivência comunitária devocional 
pressupõe contatos de enriquecimento mútuo. 

Os laços de identidade do grupo também podem ser 
evidenciados na forma com a qual os devotos partilham e se 
relacionam com a paisagem do lugar. Como parte componente do 
lugar, a paisagem é percebida pelo devoto como uma relação de 
pertencimento; daí os laços afetivos para com este lugar terem criado 
um senso de responsabilidade que mobilizou a ação coletiva no 
processo que viabilizou o tombamento da Igreja do Rosário por parte 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
em 1975, e da Fundação Cultural de Mato Grosso em 1987 (SILVA, 
2006). Nesse sentido, infere-se que a paisagem do lugar está carregada 
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de lembranças históricas, na qual o devoto de São Benedito se orienta. 
Ela é uma das matrizes da cultura do grupo, além de ser o local no 
qual este grava sua marca (BERQUE, 1998). 

As religiões se fazem visíveis na paisagem utilizando-se de um 
simbolismo que demarca espaços, traduzindo crenças e valores de 
seus grupos religiosos. A paisagem religiosa expressada através de 
formas arquitetônicas e de símbolos sagrados “é uma estrutura visível, 
na qual a mensagem que nela se escreve em termos geossimbólicos 
reflete o peso do sonho, das crenças dos homens e de sua busca de 
significação” (ROSENDAHL, 2003, p. 215). “As formas sagradas na 
paisagem cristã são as igrejas”, pois “a frequência a um serviço 
coletivo de culto é extremamente importante no cristianismo, em 
contraste com outras religiões nas quais há menor necessidade de um 
lugar santificado para o culto” (ROSENDAHL, 1997, p. 128). Dessa 
forma, entende-se que ao interpretar as paisagens modeladas pelo 
sagrado no lugar em que é materializada a devoção a São Benedito, 
pode-se reconhecer as crenças e as identidades culturais do grupo que 
as criou.  

 
III O IMAGINÁRIO EM TORNO DO LUGAR 
 

Diante das questões apresentadas até aqui, é possível inferir que 
a identidade dos devotos é forjada na própria experiência da 
convivência, na historicidade e na geograficidade do lugar. São as 
paisagens, os objetos e as relações pessoais que compõem um 
universo conhecido, partilhado e identitário. Entretanto, enquanto 
espaço apropriado, a identidade do grupo também pode ser 
evidenciada através do imaginário construído em torno do lugar. Esse 
imaginário sempre reflete mentalidades coletivas efetivadas em um 
contexto histórico e espacial.  

Em estudos empreendidos sobre o assunto, Castro (1997, p. 
167-168) afirma que “o conceito de imaginário, enquanto substrato da 
imaginação produtora, ou seja, a mediação entre o mundo interior e o 
exterior, entre o real e o imaginado, supõe a utilização de símbolos, 
signos e alegorias”. Concordando com a autora, Le Bossé (2004, p. 
178) acrescenta que o imaginário “está impregnado de “signos” 
geográficos mais ou menos sofisticados, compreendendo todas as 
espécies de representações de lugares e de espaços, que se articulam 
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de maneira mais ou menos fiel, coerente e eficaz nos discursos 
identitários”. 

Como campo produtor de significação do mundo, Castro 
(1997) chama a atenção dos geógrafos para a necessidade da inclusão 
do imaginário nos estudos produzidos por essa disciplina. Segundo 
suas palavras,  

 
a resposta ao desafio de compreender o mundo 
em que se colocam os geógrafos requer também 
considerar a força dos símbolos, das imagens e 
do imaginário como parte integrante dos 
conteúdos da disciplina. Constituindo a base das 
representações que orientam as direções das 
ações dos homens sobre o espaço, o domínio do 
simbólico possui um inegável valor explicativo. 
Mais do que fonte de sobrevivência, a terra é um 
registro simbólico por excelência e, apesar de a 
racionalidade moderna ter conquistado os 
espaços objetivos das relações sociais, as 
representações permanecem nos dispositivos 
simbólicos, nas práticas codificadas e ritualizadas, 
no imaginário e em suas projeções (CASTRO 
1997, p. 155-156). 

 
Verificou-se, através do levantamento de dados e da realização 

das entrevistas, que grande parte do imaginário construído em torno 
do lugar advém da atração e do fascínio que o garimpo desperta na 
imaginação das pessoas. A Igreja do Rosário foi edificada em uma 
área antes ocupada pela mineração: as Lavras do Sutil, descobertas em 
1722 e que, segundo o cronista Barboza de Sá (1975), produziu no 
primeiro mês de exploração 400 arrobas, ou 6.000 quilos de ouro.  

A notícia dessas descobertas provocou a corrida de muitos 
aventureiros para a região. A busca pela riqueza e a atração exercida 
pelo garimpo estimulou o surgimento de um verdadeiro “imaginário 
do ouro”, com as minas de Cuiabá se transformando numa espécie de 
Eldorado. Atravessando os séculos, nas formas de pensar, sentir e 
sonhar dos cuiabanos, o ouro deixaria suas marcas nos poros da vida 
e na memória do lugar, revelando que toda formação social e histórica 
é também uma construção simbólica no imaginário das pessoas. 
Compreende-se desse modo que a população cuiabana percebe sua 
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cidade de acordo com os seus sentimentos, criando em seu imaginário 
uma representação do lugar.  

Nas entrevistas realizadas, muitos devotos relataram que, 
quando crianças, nas imediações da igreja e mesmo no centro da 
cidade, nas enxurradas das chuvas era comum sair às ruas à procura 
de pepitas de ouro usadas como moeda de troca no comércio local. 
No imaginário popular corre a lenda de que nos subterrâneos da 
Igreja do Rosário existe muito ouro escondido e que só os padres 
jesuítas sabem a localização desses tesouros. Sobre a disseminação e 
subsistência dessa crença de que os religiosos ocultam riquezas 
imensas nas entranhas da igreja e que fascinam o imaginário das 
pessoas, Padre Moura esclarece que 

 
Nós temos no garimpo uma imaginação fértil. E 
como essa região nasceu de garimpo, e viveu do 
garimpo muito tempo, então nós temos uma 
quantidade bem grande de lendas. É que o povo 
inventa além daquilo que se vive. O povo tem, 
vamos dizer assim... uma “animação”, uma 
“empolgação” com o lugar, e daí nascem então 
muitas lendas. [...] Dizem que só os padres é que 
sabem a entrada para os tesouros da igreja, que 
tem uma entrada “disfarçada” na parede. Bom, os 
padres chegaram aqui em 1948, já tinha passado 
todo o movimento das irmandades. Então, 
porque é que puseram o nome do padre aí 
dentro? Se houvesse alguma coisa seria dos 
garimpeiros ou das irmandades, mas não do 
padre, que só tomou conta da paróquia em 1948 
(Padre José de Moura e Silva, 82 anos). 

 
As numerosas lendas e mitos sobre as riquezas escondidas na 

igreja permanecem na memória coletiva como um mistério ainda não 
desvendado. Os fatos passam de boca em boca e atravessam gerações, 
evidenciando ser esse um importante instrumento do grupo na sua 
legitimação e ligação afetiva com o lugar. Infere-se que essa é uma 
percepção diferenciada para os devotos, que torna esse lugar mais 
importante para o grupo do que para outros grupos ou indivíduos que 
residem na cidade de Cuiabá. 
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Claramente associada a esse “imaginário do ouro”, também as 
imagens dos santos são descritas pelos devotos como ricamente 
ornadas e paramentadas com objetos de ouro em épocas passadas: 

 
Esse santo aqui era um santo muito rico. São 
Benedito tinha onze resplendor de ouro. Uma 
pessoa lá em São Paulo falou pra nós que tá num 
museu. Nossa Senhora do Rosário tinha um 
rosário desse tamanho de puro ouro. Senhor 
Divino do [Distrito do] Coxipó do Ouro tinha 
uma pomba desse tamanho, que meus familiares 
é que deu o ouro, e fez a pomba de ouro. Quedê? 
Pra donde que foi? (Benedita Auxiliadora, a 
Betinha, 71 anos). 

 
Como “todo imaginário social é também imaginário geográfico, 

porque, embora fruto de um atributo humano – a imaginação – é 
alimentado pelos atributos espaciais, não havendo como dissociá-los” 
(CASTRO, 1997, p. 178), levantou-se que a mais significativa das 
lendas referenciadas no imaginário coletivo cuiabano e que envolvem 
o lugar, é a da Alavanca de Ouro, uma mina existente nas 
proximidades da Igreja do Rosário que desabou.  

Entendendo que na narrativa de uma lenda são expressas uma 
maneira singular de se ver e entender o mundo, na versão apresentada 
pelo memorialista Rubens de Mendonça (s.d) é relatado que nos 
primórdios de Cuiabá escravos pertencentes ao proprietário de uma 
das minas descobertas nas Lavras do Sutil, estavam cavando naquele 
local, quando observaram um objeto reluzente semelhante a uma 
alavanca usada na prospecção e que estava direcionada para dentro do 
terreno. Por ordem do senhor ambicioso e prepotente, foram 
obrigados a perseguir a alavanca, trabalhando sem cessar sob o sol 
escaldante. Entretanto, quanto mais eles cavavam, mais ela se 
aprofundava, até o dia em que a mina desabou soterrando os 
mineradores, escapando apenas um escravo que, meses antes, havia 
socorrido uma índia idosa e esquálida da morte, a profetisa desses 
acontecimentos.  

Na literatura encontrou-se a informação de que “o desastre do 
desabamento de uma rica mina de ouro neste local, pelo que se sabe, 
ocorreu mesmo. [...] Surgiu daí a lenda. O buraco, que ficou como 
testemunha do fato, existiu até pouco tempo próximo da Igreja do 
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Rosário” (LOUREIRO, 2006, p. 148). Diante dessa informação e 
entendendo-se que o grupo constrói sua realidade na articulação entre 
o real e o imaginário presente no lugar, buscou-se por referências 
desse local. Dessa forma, conseguiu-se levantar nos documentos 
pesquisados e nas entrevistas realizadas o local que teria dado suporte 
à lenda da Alavanca de Ouro: a bifurcação da Avenida Coronel 
Escolástico2, onde foi construída uma singela praça, no local 
anteriormente conhecido como “buracão”, uma mina que, em tempos 
pretéritos, fornecia água cristalina à população, aterrada na década de 
1970. 

Entende-se, portanto, que nos processos de percepção, 
elaboração e atuação de uma realidade simbólica e material o ser 
humano é uma peça fundamental. Então, se existe um imaginário 
coletivo construído em torno do lugar no qual os devotos de São 
Benedito se identificam, é porque ele apresenta um sentido, um valor 
simbólico para o grupo. Seguindo-se esta lógica, evidencia-se que o 
reconhecimento desse imaginário contribui para a compreensão do 
lugar, dos processos que constituíram seus signos e da identidade do 
grupo que nele se reconhece. Ao narrar e reproduzir as lendas e 
histórias fabulosas que as pessoas carregam em seu imaginário, o 
grupo reforça o vínculo e a afetividade para com o lugar. Assim, se o 
estudo e interpretação desse imaginário torna-se um elemento 
necessário “para a construção do conhecimento, a geografia, nada 
inocente no assunto, deve mobilizar seus recursos intelectuais para 
participar dessa tarefa” (CASTRO, 1997, p. 156).  

 
IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na perspectiva de uma abordagem cultural em Geografia, a 
pesquisa demonstrou que a Igreja do Rosário, na área urbana de 
Cuiabá, constitui um lugar que apresenta uma forte diferenciação em 
relação a outras formas simbólicas espaciais existentes na cidade, 
apresentando uma identidade marcante, importante referência para se 
compreender atitudes e comportamentos de uma parte significativa de 
seus moradores: os devotos de São Benedito que compartilham 
crenças e práticas religiosas.  

 Sob tal perspectiva, embora o orago-mor do templo seja 
Nossa Senhora do Rosário, a igreja é constantemente referenciada 

                                                             
2 Situada a 300 metros da Igreja do Rosário.  
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pelos devotos e pela população em geral como sendo de São 
Benedito, o que permite caracterizar esse lugar como um elemento 
primordial na base da identidade do grupo que nele vive e se 
reconhece, uma vez que este criou raízes e um sentimento de 
apropriação desde sua origem. Nesse sentido, a perspectiva que o 
devoto tem de viver e de pertencer a este lugar possibilita um sentido 
e uma segurança que orienta sua existência em suas relações 
cotidianas, afetivas e espirituais, gerando um sentimento de 
continuidade temporal e de permanência espacial. 

Constatou-se que a estruturação da pertença não inclui apenas 
os elementos que permitem uma mediação com o transcendente. Ele 
é evidenciado também nas redes de sociabilidade e solidariedade que 
são estabelecidas na igreja, o que permite ampliar os vínculos de 
amizade e parentesco que se tornam cada vez mais sólidos, e no 
imaginário construído em torno do lugar. São fatores que 
demonstram que este é um espaço vivo e dinâmico, que comunica e 
traz consigo uma forte carga simbólica transmitida por valores e 
práticas cujo conteúdo só pode ser compreendido se decodificado, 
uma vez que estes conferem um sentido e uma inteligibilidade ao 
grupo, nem sempre explícitos ou perceptíveis para todos que 
partilham o espaço urbano.  

As marcas produzidas na paisagem também são elementos que 
caracterizam a afirmação e o pertencimento, pois essa paisagem 
apresenta em sua composição elementos de diversas temporalidades 
que solidificam a história e o reconhecimento, estimulando memórias 
e percepções que são sempre destacadas de forma positiva pelo 
grupo. Por outro lado, a devoção a São Benedito é sempre ressaltada 
como um dos traços que traduzem o jeito de ser e de viver dos 
cuiabanos, uma relevante manifestação do sagrado que é assumida 
por muitos dos habitantes da capital do estado de Mato Grosso como 
parte de suas vivências cotidianas.  

 
V FONTES ORAIS 
 
Benedita Auxiliadora, a Betinha, 71 anos. Entrevista realizada em 
04/06/2010. 
 
Benedita Duarte de Souza, a Sinhá, 74 anos. Entrevista realizada em 
25/05/2010. 
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João Félix do Nascimento, 69 anos. Entrevista realizada em 
23/06/2010. 
 
Padre José de Moura e Silva, 82 anos. Entrevistas realizadas em 
19/05/2010 e 20/07/2010. 
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RESUMO 
O aumento populacional tem exercido uma pressão sobre o 
ecossistema manguezal provocando perdas de áreas naturais pelo 
desmatamento e aterro, além das construções de habitações. O 
Parque Ecológico Municipal Tramandaí, em Aracaju-SE se encontra 
inserido neste contexto de expansão urbana sendo diagnosticado 
como altamente impactado pelos tensores ambientais. O acelerado 
processo de compressão ambiental ao longo dos anos 1986 a 2008 
cresceu paralelamente o número de edificações em metro quadrado e, 
em contrapartida diminuiu a área da vegetação e hidrografia por 
metro quadrado. Foi observado que há um aporte muito grande de 
contaminação orgânica conforme os indicadores DBO e coliformes 
termotolerantes nas águas do riacho Tramandaí. Nesse sentido, este 
trabalho tem o objetivo de verificar como ocorreu a dinâmica do 
crescimento urbano do bairro Jardins através do geoprocessamento e 
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os possíveis impactos ambientais causados. Foram identificadas e 
mapeadas três classes temáticas: manguezal, água e crescimento 
urbano. Para isso foi utilizado uma metodologia preconizada pelo 
sistema de indicadores Pressão-Estado-Resposta. Os resultados 
obtidos revelaram a complexidade das questões presentes em um 
processo de gestão dos espaços naturais e antrópicos que possibilita 
que a comunidade e tomadores de decisão se conscientizem do 
quadro socioeconômico e ambiental que se apresenta na área. 
Palavras-chave: Crescimento urbano; impacto ambiental; 
geotecnologia. 

 
ABSTRACT 
The population growth has exerted pressure on the mangrove 
ecosystem losses caused by the deforestation of natural areas and 
embankment, beyond the construction of dwellings. The Ecological 
Park Municipal Tramandaí in Aracaju-SE is inserted in this context 
of urban expansion was diagnosed as highly impacted by 
environmental tensors. The accelerated process of environmental 
compression over the years from 1986 to 2008 grew alongside the 
number of buildings in square meters, and in contrast decreased the 
area of vegetation and hydrography per square meter. It was 
observed that there is a very large contribution of organic pollution 
indicators as DBO and fecal coliform in the waters of the creek 
Tramandaí. Thus, this study aims to ascertain how was the dynamics 
of urban growth in the Jardins neighborhood using geoprocessing 
and possible environmental impacts. Were identified and mapped 
three thematic categories: wetland, water and urban growth. For this 
we used a methodology recommended by the system of indicators 
Pressure-State-Response. The results revealed the complexity of the 
issues present in a process of management of the natural and 
anthropic that enables the community and decision makers are aware 
of the socioeconomic and environmental features that are in the 
area. 
Keywords: Urban growth; ambient impact; geotecnology. 

 
RESUMEN 
El crecimiento de la población ha ejercido presión sobre el 
ecosistema de manglar pérdidas causadas por la deforestación de 
áreas naturales y el terraplén, más allá de la construcción de 
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viviendas. El Parque Ecológico Municipal Tramandaí en Aracaju-SE 
se inserta en este contexto de expansión urbana fue diagnosticado 
como muy afectados por tensores ambientales. El acelerado proceso 
de compresión del medio ambiente durante los años 1986 a 2008 
creció junto con el número de edificios en metros cuadrados, y en 
cambio disminuyó el área de la vegetación y la hidrografía por metro 
cuadrado. Se observó que hay una contribución muy importante de 
indicadores de contaminación orgánica como DBO y coliformes 
fecales en las aguas del arroyo Tramandaí. Así, este estudio pretende 
determinar cómo fue la dinámica del crecimiento urbano en el barrio 
Jardins con los impactos ambientales de geoprocesamiento y posible. 
Se identificaron y mapearon tres categorías temáticas: el crecimiento 
de los humedales, el agua y crecimiento urbano. Para ello se utilizó 
una metodología recomendada por el sistema de indicadores de 
Presión-Estado-Respuesta. Los resultados revelan la complejidad de 
las cuestiones presentes en un proceso de gestión de lo natural y lo 
antrópicos que permite a la comunidad y los responsables políticos 
son conscientes de las características socioeconómicas y ambientales 
que se encuentran en la zona. 
Palabras-clave: Crecimiento urbano; impacto ambiental; geotecnia. 

 
IINTRODUÇÃO 

 
A valorização de determinados espaços urbanos, seja pela 

iniciativa pública como pela privada, sua vigilância e a quantidade de 
serviços que oferecem atrelados a sua valorização econômica, 
possibilitam a segregação espacial e o surgimento de periferias 
desestruturadas, com problemas socioambientais que se repetem. 

Em Aracaju, no bairro Jardins, um exemplo de espaço de 
valorização urbana, encontra-se o manguezal do Parque Ecológico 
Tramandaí. Neste bairro, por muito tempo, os governantes 
aracajuanos, enxergavam em lagoas, manguezais e pântanos o abrigo 
perfeito para a proliferação de febres. Com esta visão, na época, os 
mandatos dos governantes de Estado respectivamente do General 
Manuel P. de Oliveira Valladão (1894-1896 e 1914 – 1918) e Coronel 
Dr. José Joaquim Pereira Lobo (1897 – 1898 e 1918 -1922) foram 
marcados pelo início da prática que associava o desmonte de morros 
e do aterramento de áreas alagadas. 
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No passado, a valorização das áreas na cidade era distribuída 
na forma dos quadrados de Pirro1, onde no centro de Aracaju, 
possibilitou uma supervalorização de suas terras e dos alugueis. 
Recebeu infra estrutura e serviços urbanos regulados e regulares, 
porém, sua periferia desestruturada, com habitações mais populares 
e menos luxuosas na forma e no emprego de materiais foi marcante 
para a segregação residencial. 

Com isso o processo de produção do espaço, em uma 
perspectiva de mudança, envolveu a análise das desigualdades sociais 
que colocaram em xeque as formas de apropriação, expressas no 
parcelamento do solo urbano. Evidencia-se que o sistema capitalista 
deverá atender as necessidades de uma parcela cada vez maior da 
população. 

Então, o bairro Jardins, criado através da Lei Municipal nº 
2.666 de 17/12/1998 recebeu benefícios de serviços de 
terraplanagem, saneamento básico e pavimentação. Estas obras de 
infraestrutura foram promovidas pelo poder público, para receber as 
construções de condomínios e do Shopping Jardins os quais 
impulsionaram um crescimento populacional. O local era composto 
por manguezais, salinas e terrenos alagados (SOUZA, 2005 apud 
ALMEIDA, 2008).  

Por conseguinte, a criação de espaços legalmente protegidos é 
vista como uma importante estratégia de controle do território, pois 
estabelece limites e dinâmicas de uso e ocupação. Por isso foi criado 
no bairro, o Parque Municipal Ecológico do Tramandaí2.  Nasce 

                                                             
1 Traçado em forma de “tabuleiro de xadrez”, planejada pelo Capitão 
d’Engenheiros Sebastião José Basílio Pirro, representou em termos de urbanismo, 
uma maneira de pensar nos espaços que ganhou projeção, sobretudo, na segunda 
metade do século XIX no Brasil e no mundo. 
2 Através do Decreto nº 112 de 13 de novembro de 1996 criava-se o Parque 
Municipal Ecológico do Tramandaí, nos termos das leis federais nº 4.771 (Código 
Florestal) e 5.197 (De proteção à fauna) e, ainda, nos termos da lei orgânica 
Municipal, objetivando um espaço especial de lazer e preservação no contexto 
urbano da zona sul da cidade de Aracaju, compondo com o parque da Sementeira 
e Governador Valadares, sofrendo mais uma intervenção em 1997, tratando-se de 
uma medida mitigadora compensatória quando da ocupação da área do bairro 
Jardins. 
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então a primeira Unidade de Conservação Integral no município. 
Pergunta-se: Isto foi suficiente para cumprir a função para o qual foi 
criado?  

 No passado e até os dias de hoje, esse espaço territorial é 
palco de degradação, resultante da atuação de grupos econômicos 
que tiveram como meta a construção de edifícios nas áreas de 
manguezal a partir de aterro e do adensamento do solo. O bairro 
Jardins caracteriza-se pela maior expressão desse destrato ambiental, 
onde grande parte dos manguezais atualmente, configura outro tipo 
de paisagem no espaço urbano: o destrato e abandono (SANTANA, 
BASTOS JR. e SOUZA, 2009). 

O entendimento do crescimento urbano e a forma de 
impactos resultantes são indicadores que podem ser utilizados como 
ferramentas de planejamento ambiental. Nesse sentido, este trabalho 
tem o objetivo de verificar como ocorreu a dinâmica do crescimento 
urbano do bairro Jardins do ano através do geoprocessamento e os 
possíveis impactos ambientais causados. Para isso foi utilizado uma 
metodologia preconizada pelo sistema de indicadores Pressão-
Estado-Resposta. 

 
II ÁREA DE ESTUDO 

 
O estudo foi realizado na cidade de Aracaju, Sergipe, no bairro 

Jardins. O município abrange uma área de 181,8 km2 e está inserido 
na mesorregião do Leste Sergipano entre as coordenadas geográficas 
de 10º 55’ 56’’ de latitude sul e 37º 04’ 23’’ de longitude oeste. 
Documentos atuais da SEPLAN do Município de Aracaju-SE 
mostram que o bairro Jardins está situado na zona sul da cidade e 
limitado pelas avenidas: ao norte, a Avenida Francisco Porto; a leste, 
a Avenida Beira Mar, desde a Avenida Francisco Porto até a Avenida 
Tancredo Neves; ao sul, a Avenida Tancredo Neves e a oeste, 
Avenida Iolanda Pinto de Jesus, a Avenida Pedro Valadares e a 
Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, principal eixo viário de 
sentido norte-sul - implantada parcialmente sobre manguezais e 
sobre o canal do riacho Tramandaí (Figura 1). 

Conforme Almeida (2008, p.61), o significado do nome de 
Aracaju é descrito por Sebrão Sobrinho (1955) para o Dr. Rutgbano 
Geneiro, em que ara=doença, ca=fruta, ju=amarelo, ou seja, o nome 
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de Aracaju significava fruta amarela contra a doença, ou melhor, 
contra as febres palustres.  

Aracaju, em função de sua localização próxima a área 
marítima, no que tange a seus aspectos fisiográficos, resulta em um 
tipo climático que varia do úmido ao sub-úmido, com regime 
pluviométrico do tipo mediterrâneo. Geologicamente o bairro 
Jardins trata-se de uma área considerada com solos Aluviais ou solos 
indiscriminados de mangue que integram a geomorfologia da 
planície costeira do Estado de Sergipe, compondo de forma 
significativa de um dos estuários mais importante do Estado – Rio 
Sergipe. É também considerada uma das regiões costeiras mais 
intensificadas com relação a lançamentos de esgoto, em face do 
desenvolvimento imobiliário e industrial. 

 
                     

Figura 01. Mapa geográfico de Sergipe e de situação do bairro Jardins. 
Fonte: SEPLAN, 2009. 

 

As coberturas quaternárias holocênicas, que abrangem a faixa 
costeira do município de Aracaju, englobam os depósitos 
quaternários diferenciados em flúvio-marinhos, terraços marinhos, 
depósitos eólicos litorâneos e depósitos de mangues. 

Quanto à geomorfologia, caracteriza-se por dois tipos de 
relevo que dominam a paisagem urbana de Aracaju: a Planície 
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Costeira e os Tabuleiros Costeiros representados pelos morros 
elaborados sobre litologias do Grupo Barreiras (ARAUJO, 2006b). 

Em parte da extensão do Parque Ecológico Tramandaí, a 
vegetação existente e ainda são frequentes são as espécies Mangue 
branco (Laguncularia racemosa), Mangue vermelho (Rhizophora mangle) e 
Mangue preto ou Siriba (Avicennia sp.). A vegetação de restinga e suas 
árvores características são mangabeira (Hancornia speciosa), cajueiro 
(Anacardium occidentale), maçaranduba (Manilkara salzmani), muruci 
(Byrsonima sp.) e a aroeira da praia (Schinus therebentifolius) 
desnecessariamente derrubadas (ARAÚJO, 2006a).  

Os solos presentes na porção costeira do município de 
Aracaju possuem características de idade quaternária. Essas 
características resultam na presença dos seguintes solos: Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico com ocorrências secundárias dos 
Neossolos Quartzarênicos e Flúvico Eutrófico e solos Gleissolos 
Sálicos (ARAÚJO, 2006b).  

 
III MATERIAL E MÉTODOS  

 
O estudo foi realizado em duas etapas. A primeira 

correspondeu à aplicação de técnicas de geoprocessamento para o 
entendimento da dinâmica temporo-espacial do bairro, enquanto 
que, a segunda etapa compreendeu a identificação in loco de tensores 
atuantes sobre o sistema manguezal como se encontra atualmente. 

 
3.1 Dinâmica temporo-espacial 

 
Foram utilizados três levantamentos aerofotográficos de 

diferentes momentos. Objetivo principal é o estudo da dinâmica e 
crescimento urbano, através da análise temporal das áreas edificadas, 
áreas de cobertura vegetal e especificamente da área do Parque 
Ecológico Tramandaí. 

As fotografias aéreas foram georreferenciadas respeitando o 
Sistema de Coordenadas Planas UTM, ideal para cálculo de áreas, 
DATUM SAD69 e zona 24. Foi iniciado o processo de vetorização 
manual nas imagens, uma vez que a base cartográfica de precisão 
usada foi a de Aracaju, ano 2003, não contemplando em seus itens 
vetoriais as edificações ou lotes, somente quadras e vias e principais 
equipamentos urbanos.  
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Desta forma, fez-se necessário fazer a vetorização dos três 
temas específicos para cada ano, referente às imagens coletadas de 
1986, 2003 e 2008, apresentado no mapa de levantamento 
aerofotográfico (Figura 2). O processo de vetorização manual 
consiste em criar polígonos fechados, ou seja, figuras geométricas 
fechadas, através de contorno sobre a área de estudo.  

Após a finalização desse processo, esse desenho vetorial é 
salvo no formato Shapfile (SHP), que se trata de um tipo de arquivo 
universal de geoprocessamento. A partir desse momento, é realizado 
no software de geoprocessamento, o cálculo e somatório das áreas. 
Este processo é feito para cada tema (edificação, vegetação e 
hidrografia) e para cada ano, obtendo um resultado apresentado no 
mapa de uso e ocupação do solo (Figura 3). 

No Parque Ecológico Tramandaí e nas áreas de manguezais 
distribuídas no bairro, foram levantados visualmente pontos de 
focos de poluição gerada por resíduos sólidos domésticos e de 
construção civil, a partir do volume e da natureza do material 
depositado. As fotografias aéreas levantadas de 1986 até o ano de 
2008 foram utilizadas para obter o índice de cobertura vegetal do 
mangue e crescimento urbano existente na área de estudo, utilizando 
o Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

 
Figura 02. Levantamento aerofotográfico dos anos 1986, 2003 e 2008 do bairro 
Jardins. Fonte: SANTOS, 2011. 
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Figura 03. Mapa identificando o percurso do riacho Tramandaí. Fonte: SANTOS, 
2011. 

 

3.2 Identificação dos tensores 
 
Foram identificadas e mapeadas as informações obtidas a 

partir dos indicadores de Pressão, Estado e Resposta que 
caracterizam a situação socioambiental gerada pela ocupação urbana 
da área de estudo (Quadro 1). Foi elaborada uma lista de controle de 
campo de impactos potenciais que poderiam estar ocorrendo sobre 
o ecossistema manguezal, tanto em sua periferia quanto dentro dos 
bosques. Estes foram fotografadas com câmera digital (Sony DSC- 
S930) e registradas a localização com GPS. 
 

Quadro 01. Os impactos socioambientais observados na área. 

IMPACTOS SOCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Aumento da população Alteração da paisagem natural 

Aumento de edificações Alteração da dinâmica do mangue 

Aumento da produção de lixo Poluição do curso dágua 

Aumento do fluxo veicular Poluição do solo entorno do 
manguezal 

Fonte: SANTOS, 2011. 
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A escolha dos indicadores segue a proposta do Modelo 
Pressão-Estado-Resposta e sua relação de causalidade entre as 
variáveis, buscando identificar as principais atividades 
antropogênicas que causam pressão sobre o meio estudado e suas 
consequências sobre os recursos naturais. A identificação e 
caracterização dos indicadores de pressão antrópica presentes no 
manguezal do Rio Cachoeira foram realizadas a partir de 
observações em campo de elementos inseridos na paisagem que 
possam estar agindo como tensor ao ecossistema manguezal. 
Evidenciando desta forma, o estado do meio e, por fim, discutindo 
quais medidas devem ser tomadas para minimizar ou reverter à 
degradação ambiental sofrida no riacho Tramandaí e a área de 
preservação permanente, o Parque Ecológico Tramandaí.  

 
IV RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O crescimento imobiliário em Aracaju surgiu a partir dos 

incentivos do BNH (Banco Nacional da Habitação) entre os anos 
1976 e 1979. A inauguração do shopping jardins em 1997 
proporcionou a valorização do espaço representado pela construção 
de um grande pólo comercial e, por conseguinte, a facilidade de 
financiamentos de apartamentos para as classes médias e altas, 
impulsionando a consolidação do processo especulativo, resultando 
na verticalização e transformação da paisagem urbana num espaço 
curto de tempo. 

O aumento populacional no bairro tem exercido pressão sobre 
o ecossistema manguezal provocando perdas de áreas naturais pelo 
desmatamento e aterro dos manguezais, além das construções de 
habitações, poluição pelo aumento do volume de esgoto sanitário 
descartado no ambiente e lixo urbano. A coleta do esgoto sanitário 
está sendo realizada com tratamento individualizado de fossa e filtro, 
lançando seus dejetos na rede de drenagem pluvial. 

De acordo com o Censo (IBGE, 2010) a população de Sergipe 
cresceu 1,49 % do ano 2000 para 2010. Na Tabela1 mostra o 
crescimento da população em Aracaju e no bairro Jardins ao longo 
dos anos relacionando com número de habitantes. 
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Tabela 01. Crescimento populacional do ano 2000 a 2010. 

ANO Município de Aracaju            
(nº de habitantes) 

Bairro Jardins                          
(nº de habitantes) 

2000 461.534 3.059 

2007 520.207 5.175 

2010 570.937 - 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

O adensamento populacional tem gerado pressões no meio, o 
que possivelmente, tem provocado significativos impactos 
ambientais. Na Tabela 2 visualizam-se a diminuição da vegetação e 
hidrografia (riacho Tramandaí) provenientes das edificações 
implantadas no bairro Jardins.  

À medida que a população aumenta as interrelações entre o 
meio físico e os aspectos biológicos, psicológicos e sociais tornam-se 
cada vez mais complexas. 
 

Tabela 02. Crescimento populacional versus mudanças do meio ambiente 
do bairro jardins. 

 1986 2003 2008 

Vegetação (m²) 1.571.394,4 1.159.919,9 1.061.545,27 

Edificação (m²) 70.539, 39 445.504,6 587.845,4 

Hidrografia(m²) 63.990,4 8.551,2 3.662,9 

Fonte: SANTOS,2011. 
 

Percebe-se, portanto, um acelerado processo de compressão 
ambiental ao longo dos anos, visualizado na Tabela 2, onde 
paralelamente cresce o número de edificações em metro quadrado e, 
em contrapartida diminui a área da vegetação e hidrografia por 
metro quadrado. Grande parte desse problema é proveniente da 
pluralidade da legislação, que torna o ato de cumpri-la e fiscalizar sua 
aplicação, por ser conflitante devido às diferentes óticas de sua 
formulação. Há conflitos inerentes ao uso e à ocupação de solo, 
transporte, poluição por diversos atores. 

O riacho Tramandaí 3 nasce e corre nas terras do bairro 
Jardins, numa das zonas mais nobres da cidade de Aracaju/SE. É 

                                                             
3 O riacho Tramandaí é um pequeno afluente da margem direita do rio Sergipe, 
presente na bacia costeira desse rio.  Observações e análises sobre a ortofotocarta, 
elaborada pela Aerofoto Cruzeiro para o Governo do Estado de Sergipe, em 
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um dos canais existentes em Aracaju, por onde a água da maré cheia 
penetra e juntamente com água da chuva escoa para o rio ou rio 
formadores do estuário, que no caso é o rio Sergipe. Recebe dos 
empreendimentos mais antigos da Av. Hermes Fontes, da Av. Silvio 
Teixeira, do bairro Grageru e Leite Neto, grande carga de esgoto 
doméstico não tratado. Nas residências e empreendimentos mais 
recentes, os despejos sanitários são tratados individualmente e 
lançado na rede de drenagem pluvial que, de acordo com o 
Departamento de Licença de Obras de Infraestrutura da EMURB, 
tem extensão de 3.050 m. Recebe um aporte de matéria orgânica 
lançado pelo esgotamento doméstico e galerias pluviais gerando um 
odor desagradável, trazendo desconforto e mal estar entre a 
população que reside ou passa pelo local. 

Foi observado in loco que o odor desagradável existente é 
reduzido nos dias chuvosos por ocasião da diluição dos poluentes, 
especialmente nos momentos de preamar e próximo do pico da 
maré. Nos dias secos, isso ocorre ao contrário, principalmente no 
verão e nos horários da vazante o odor se torna muitas vezes 
insuportável, deixando uma sensação de estar inserido em um 
ambiente de extremo descaso do poder público.  

Sob a ação dos tensores ambientais, a água do riacho 
Tamandaí vem apresentando problemas de qualidade desde os anos 
de 1988, quando a Administração Estadual de Meio Ambiente 
(ADEMA) detectou a presença marcante de coliformes 
termotolerantes em suas águas, bem acima do máximo permissível. 
Em 1993, outro levantamento feito pela ADEMA, que reconhece a 
ausência de qualquer melhoria em relação às águas do ano de 1988 e 
percebe o mesmo agravamento das condições anteriores. Em1996, a 
água já se apresentou como poluída de óleos e graxas, sólidos em 
suspensão e coliformes termotolerantes, com efeitos sobre o 

                                                                                                                                   
1979, indica que esse riacho surgiu nas imediações da Avenida Tancredo Neves, 
próximo a concessionária de carros Contorno Veículos, assumia direção norte, 
recebendo a contribuição de um pequeno riacho provindo do oeste. O riacho 
seguia seu curso tomando direção geral norte, com suave inflexão para nordeste, 
até seguir bruscamente para leste, chegando a afluir no rio Sergipe (SANTOS e 
SANTOS, 2003). 

 



Dinâmica da Ocupação Urbana no Bairro Jardins e sua Relação com Tensores 
Ambientais no Manguezal do Tramandaí em Aracaju-se                                      85 

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

Oxigênio Dissolvido (OD) e a Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) (AMBIENTEC CONSULTORIA, 1996). 

Foram coletadas 4 amostras realizadas em pontos distribuídos 
ao longo do riacho Tramandaí. Os valores foram muito elevados 
com relação aos coliformes termotolerantes, com valores acima de 
2.400 coli/100ml em todos os pontos e nos dois momentos, 
chuvoso e seco conforme apresentados nas Tabelas 3 e 4. Estes 
resultados foram comparados com a Portaria n° 518 de 25 de março 
de 2004 do Ministério da Saúde e na Resolução n° 274 de 29 de 
novembro de 2000 do Ministério do Meio Ambiente, tendo como 
resultado final “água imprópria para o consumo e para utilização 
humana”. 
 
Tabela 03. Exame bacteriológico da água coletada em 11/08/2010. 

AMOSTRA  COLIFORMES 
TOTAIS /100 ml  

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES/100 

ml  

PONTO 01  > 2.400  > 2.400  

PONTO 02  > 2.400  > 2.400  

PONTO 03  > 2.400  > 2.400  

PONTO 04  > 2.400  > 2.400  

 Fonte: SANTOS, 2011. 
 

Tabela 04. Exame bacteriológico da água coletada em 28/10/2010. 

AMOSTRA  COLIFORMES 
TOTAIS /100 ml  

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES/100 

ml  

PONTO 01  > 2.400  > 2.400  

PONTO 02  > 2.400  > 2.400  

PONTO 03  > 430  > 430  

PONTO 04  > 32  > 32  

 Fonte: SANTOS, 2011. 
 

Nas análises realizadas nos quatro pontos, conforme pode ser 
observado nas Tabelas 5 e 6, o aporte de matéria orgânica presente 
na água, medida pela DBO, e a quantidade de nutrientes (N-Total e 
P-Total) encontrados na água coletada, revelam-se em agentes de 
degradação ambiental porque suas concentrações ultrapassaram os 
limites impostos pela legislação. A capacidade de suporte foi 
excedida e os padrões de emissão deveriam ser revistos, sendo 
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necessária uma gestão da qualidade da água, objetivando manter a 
poluição sob controle baseado em atividades e mecanismos de 
decisão de aplicação viável e eficiente. 
 
Tabela 05. Exame análise química coletada em 11/08/2010. 

AMOSTRA  pH  DBO 
(mg/l)  

P – Total 
(mg/l)  

N- Total 
(mg/l)  

PONTO 01  7,2  527,0  63,5  1,17  

PONTO 02  7,0  438,0  69,8  2,02  

PONTO 03  7,0  430,0  123,0  1,63  

PONTO 04  7,1  111,0  11,2  1,79  

Fonte: SANTOS, 2011. 
 
Tabela 06. Exame análise química coletada em 28/10/2010. 

AMOSTRA  pH  DBO 
(mg/l)  

P – Total 
(mg/l)  

N- Total 
(mg/l)  

PONTO 01  7,2  920  0,9  10,1  

PONTO 02  7,4  1.225,0  2,7  14,6  

PONTO 03  7,4  1.225,0 2,2  12,3  

PONTO 04  7,5  95,8  1,1  11,9  

Fonte:SANTOS, 2011 
 

Os valores de pH encontrados na análise da água do riacho 
Tramandaí permaneceram nos limites entre 6,2 a 8,2. Esse fato 
mostra que a capacidade de suporte do riacho não foi excedida. 
Observa-se que em nenhum momento apresentou valores críticos 
segundo a Resolução n. 357/2005 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA.   

Também, os valores encontrados de DBO em todos os 
pontos amostrados se apresentaram acima dos valores médios 
usualmente adotados como padrão (30 mg/L). Esse fato mostra que 
a capacidade de suporte do riacho foi excedida e que os padrões de 
emissão deveriam ser revistos ou a carga de poluição difusa está 
aumentando. 

Pelos dados obtidos, há evidências de que as condições do 
riacho tende a piorar pela continuidade do aporte de matéria 
orgânica, causando tensores maiores a cada dia. As tecnologias 
existentes que vêm sendo usadas para despoluir canais e córregos, é 
uma alternativa a ser discutida pela sociedade para ser implantada 
naquela região.    
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De acordo com o Censo de 2000, 56,4 % dos domicílios da 
cidade de Aracaju se encontravam ligados à rede de esgoto. Em 
Sergipe, do ano de 2000 até 2008 a proporção do aumento da rede 
de tratamento de esgoto foi de 9,3%, um resultado inferior a média 
nacional que foi de 28,5% (IBGE, 2008) 

Existe um projeto de implantação para o sistema de esgoto 
para o bairro, do ano de 1998, que precisa ser revisado, devido ao 
crescimento habitacional do bairro. Mas, o processo licitatório neste 
momento se encontra em andamento, sendo que já foi aberta a 
proposta de preços, que está em análise, cabendo trâmite processual.   

A presença do manguezal do Parque Ecológico Tramandaí faz 
com que diminua esse potencial de degradação de matéria orgânica 
lançada em sua água, por ser um ecossistema onde a renovação de 
suas águas de maré resulta em um ambiente que proporciona a 
redução da poluição. A implantação de cercas confinando parte do 
manguezal atual, considerada imune aos cortes e aterros, a pesca 
reduziu-se bastante, quase desaparecendo, e principalmente pela 
inibição desse fato associado à proliferação dos poluentes orgânicos 
decorrentes da atual ocupação. Esta preocupação, é visualizada por 
aqueles que passam por ali, pelo aspecto que o manguezal se 
encontra, onde sua vegetação se mostra encolhida, sem vida e as 
águas do riacho Tramandaí comprometida pelo lançamento de 
esgoto doméstico e resíduos sólidos na área 

A devastação dos manguezais não é exclusividade do Brasil 
e/ou da cidade de Aracaju. Em nível mundial, relatam-se os casos de 
devastação no continente asiático (China) e na América Latina 
(Colômbia e Venezuela), porém é evidente que em outros países haja 
a possibilidade de devastação de manguezais. Outros centros 
urbanos também foram instalados no litoral em áreas de manguezais 
no Brasil, os quais merecem destaque as cidades de Recife e Olinda 
(Pernambuco), Santos e Cubatão (São Paulo) e as capitais do norte 
da região Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba) 
(ALMEIDA, 2008). 

Os manguezais também são um refúgio para diversas espécies 
de animais ameaçadas de extinção, principalmente as aves marinhas, 
que neles encontram uma das poucas áreas costeiras em que a 
atividade humana é menos intensa. Porém foi encontrada na área do 
manguezal espécie como na Figura 4. 
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Figura 04 . Espécie de pássaro de Savacu-de-coroa (Nyctanassa Violacea) 
encontrado no manguezal do Tramandaí. Fonte: SANTOS, 2011. 

 

Apesar dos tensores ambientais que já atuavam fortemente em 
1996, muitos peixes existentes no Parque Ecológico Tramandaí, 
foram identificados por observações diretas e por informações de 
pescadores que nessa época ainda faziam uso do manguezal como 
meio de sobrevivência.  As espécies identificadas foram: Ubarana, 
camurupim, pilombeta, bagres, tainha, carapeba, baiacus, solha, 
niquim, camuris e outros que mostram a influência do mar esse 
estuário, ainda bem produtivo. Sururu, ostras e unha-de-velhos eram 
os mariscos mais comuns, sendo os crustáceos caranguejo-uçá e 
outros caranguejos, guaiamum, tesoura, chama-maré, siri-do-
mangue, aratus, camarão, camarão rosa e paguro (SANTOS e 
SANTOS, 2003). 

Da crescente urbanização, o que se presencia no mundo 
moderno é a expansão desordenada da malha urbana, fato que faz 
desse cenário o mais problemático, devido à disputa por espaço. 

Crescimento populacional, demanda por recursos naturais e 
geração de resíduos que são elementos que se encontram 
correlacionados entre si e crescem proporcionalmente. 
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Embora haja tecnologias para manejo adequado do lixo 
produzido pelo ecossistema urbano, há falhas frequentes nessa 
esfera e, como conseqüência, o lixo aparece amontoado em algum 
lugar da paisagem. 

Na entrevista realizada a Emsurb (Empresa Municipal de 
Serviços Urbanos), a Assessora Técnica afirma que quando realiza a 
limpeza na área do Parque Ecológico Tramandaí coleta em média 
14,36 toneladas de lixo. Essa limpeza ocorre através de 
monitoramento ou pelas denúncias que a população faz. Também, 
informou que o total de resíduos coletado no bairro Jardins no ano 
de 2010 foi de 478,03 toneladas de lixo comercial, 91,57 toneladas de 
lixo público, 710,20 toneladas de entulho e 4.974,56 toneladas de 
lixo domiciliar. Porém, este valor total de lixo domiciliar é somado 
com uma parte da coleta feita no bairro Grageru.  

No dia 12 de novembro de 2010, a Emsurb iniciou uma 
limpeza geral (Figura 5). Na área interna foram encontrados pneus, 
sacos plásticos, garrafas pet, entulhos e objetos de vidro.  
Paralelamente ocorreu a limpeza no canal do riacho Tramandaí. No 
final de 11 dias de trabalho, o total de lixo recolhido na reserva 
ecológica do Parque Ecológico Tramandaí foi de 64,23 toneladas de 
lixo (PMA, 2010). 

 

 
Figura 05. Limpeza do manguezal do Parque Ecológico Tramandaí: água e 
solo. Fonte: PMA, 2010. 
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Por outro lado, as condições extremas de congestionamentos, 
inacessibilidade, e serviços de transporte público ineficientes, 
resultam gastos de dinheiro e tempo com deslocamentos diários 
casa-trabalho, o que constitui uma das maiores perversidades das 
regiões metropolitanas brasileiras. As políticas urbanas privilegiam a 
abertura de avenidas e a construção de túneis visando à ampliação da 
circulação viária que se assentam na integração submissa à lógica 
capitalista que impõe o produtivismo, o qual reforça a tendência a 
reduzir “espaço-tempo” à sua abstração total. 

Surge então, a iniciativa da empresa de construção civil 
NORCON, de propor a Prefeitura uma parceira público-privada, 
denominada “Projeto Jardins”, visando melhorar a acessibilidade de 
avenidas dentro da capital sergipana. 

O fluxo de veículos em horário de pico nas vias de tráfego 
constitui-se uma importante fonte de poluição por material de 
particulado, na qual se observa níveis elevados de emissão. 

Na implantação da Avenida Pedro Valadares- principal eixo 
viário de sentido norte-sul foi necessário realizar o aterramento de 
uma parte do mangue existente no traçado da referida Avenida para 
melhorar a acessibilidade, gerando uma melhor conexão com o resto 
da cidade. Com isso, o volume de tráfego chega por hora, em 
horário de pico das 6:30 até as 7:30, na semana, de 1.051 carros, 16 
ônibus e 73 motocicletas. E na direção contrária do eixo viário, o 
quantitativo é de 1.649 carros, 16 ônibus e 105 motocicletas. 

A gradual e progressiva construção de edifícios residenciais de 
classe alta e média alta no bairro, em breve, comprometerá ainda 
mais do fluxo que sai do centro para o Sul via Av. Beira Mar e Av. 
Pedro Valadares. 

É também usual que veículos que se dirigem do centro para os 
bairros situados entre a Av. Hermes Fontes e a Beira Mar prefiram 
Avenida Pedro Valadares, com o intuito de alcançar a Av. Francisco 
Porto utilizando-se do retorno após o viaduto, manobra que implica 
maior acréscimo de carga para a própria Francisco Porto. 

Somando a esse número de carga veicular, a construção do 
shopping Jardins, cuja loja âncora é um supermercado, há por certo 
a polarização de veículos de outros bairros com destino a esse 
empreendimento comercial. Muito mais que um centro de comércio 
e entretenimento, o shopping representou o início das obras que 
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dariam a direção do crescimento da cidade, além de criar novos 
hábitos e costumes em Aracaju. 

Percebe-se que haverá uma demanda que o bairro não suprirá, 
resultando no deslocamento dos seus moradores para o centro da 
cidade de Aracaju, o que acarretará em  expressiva sobrecarga para o 
fluxo de ida e de retorno. Deve-se considerar a possibilidade de 
construção futura de mais vias de acesso que atenda a densidade 
veicular existente 

Não existem dados relacionados aos padrões de qualidade o ar 
e emissão de gases atmosféricos da área de estudo. Isto é, não 
existem resultados quantitativos para serem analisados.  

Sabe-se, que os veículos automotores estão entre os maiores 
poluidores. Eles são os principais emissores de monóxido de 
carbono (CO) e também de grandes quantidades de óxidos de 
nitrogênio (NO), hidrocarbonetos não queimados (HC), além de 
outros produtos da combustão como aldeídos e ácidos (LIMA, 
2002). 

O planejamento urbano deveria procurar a medida exata entre 
mobilidade e acessibilidade, assim como, de uma maneira geral, 
reduzir as distâncias. Muitas vezes, mais do que a distância, importa 
o tempo gasto para percorrê-la e o tempo de espera do transporte 
público no ponto de ônibus. Entretanto, o tempo gasto poderia 
encontrar na paisagem urbana o seu aliado, constituído pelo prazer 
gerado por possíveis atrativos das vias urbanas como a beleza da 
natureza. 

 
V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com este trabalho pode-se perceber que a legislação ambiental 

referente às áreas de preservação, no bairro Jardins, não está sendo 
cumprida, o que vem provocando a degradação ambiental destas 
áreas, que sofrem pressão antrópica decorrente principalmente, da 
expansão urbana. 

A expectativa que se tem diante das reformulações pelas quais 
passam o Plano Diretor é que, embora seja fundamental dispor de 
um instrumento legal coerente com a realidade do município, é 
preciso fazer com que ele tenha eficácia, isto é, que cumpra as suas 
determinações e que devem ser garantidas pela fiscalização contínua 
dos órgãos competentes.  
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A Política Nacional de Meio Ambiente procura tornar mais 
eficientes os meios disponíveis para a administração ambiental e 
integrá-los sob uma única forma, onde o princípio básico e 
fundamental é que o Estado tem a manutenção do equilíbrio 
ecológico, dando a entender que o meio ambiente é um bem 
público, de uso coletivo, que contempla interesses difusos, cabendo 
ao poder público agir no interesse geral da população. 

Esse enfoque representa de uma forma simplificada, diferentes 
estágios de evolução da aplicação institucional de políticas 
ambientais. Por conseguinte, muitos dos princípios e instrumentos 
que estão no bojo das políticas têm se mostrado, sob certa maneira, 
pouco eficazes quando se verificam os indicadores socioambientais. 
Observa-se assim que há desacertos, muito provavelmente causados 
por pareceres técnicos que são ignorados ou elaborados para atender 
aos acordos dos políticos e empresários. 

Também, o planejamento que permite classificar, 
compreender problemas, bem como selecionar e implementar ações 
em prol da otimização de situações, soluções de problemas e 
cumprimento de metas, deve ser utilizado nos vários níveis de 
governo, como o federal, estadual e municipal integrando setores 
socioeconômicos, físico territorial, de saneamento e de transportes 
no processo de desenvolvimento sustentável. 

O monitoramento da dinâmica espacial no entorno do 
manguezal, dos distúrbios consequentes e de parâmetros bio-geo-
químicos do manguezal e do estuário podem dar suporte à 
elaboração de um plano de conservação da vegetação de mangue e 
suas espécies, e das águas do riacho Tramandaí: esta talvez seja a 
principal contribuição deste estudo, além da confrontação de 
informações e comparações com outras áreas estuarinas do litoral 
sergipano. 

Geotecnologias de sensoriamento remoto, de GPS e SIG 
podem ser utilizadas como ferramenta de monitoramento do 
manguezal do Tramandaí. Com o desenvolvimento de novos 
sensores e técnicas de mapeamento, essas tecnologias podem 
substituir, em parte, a etapa de fitossociologia.  

Portanto, as atividades desenvolvidas contribuíram para a 
modificação das características naturais da área. O poder dos grupos 
financeiros se sobrepõe aos interesses sociais e ecológicos, determina 
a forma como se processa a ocupação do espaço urbano atrelada às 
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forças e estratégias políticas que orientam/dirigem o processo de 
reprodução/transformação espacial que põe em risco a 
sustentabilidade do lugar. 
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RESUMO 
O aceleramento do desenvolvimento industrial, as mudanças 
climáticas e a interferência cada vez maior do homem na natureza têm 
suscitado discussões cada vez mais acaloradas sobre o 
desenvolvimento sustentável. O objetivo geral deste estudo é inserir o 
Agreste Pernambucano no contexto da discussão sobre a 
possibilidade de produção de biocombustível. O artigo tem como 
objetivo específico indicar a melhor oleaginosa para a produção de 
biocombustível no Agreste Pernambucano. A escolha da mamona e 
algodão como alternativas de decisão, deu-se em razão da indicação 
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dessas oleaginosas no PNPB para o Nordeste brasileiro. A decisão 
quanto à escolha da oleaginosa exige a consideração de critérios como 
produtividade, custo de produção, adequação do solo/clima, 
conservação do meio ambiente, qualidade do produto final e 
disponibilidade dos fatores de produção. Existe um conjunto de 
métodos multicritérios que estruturam, analisam e oferecem suporte 
para auxiliar o processo de tomada de decisão. Dentre eles, o Método 
AHP (Método de Análise Hierárquica) foi escolhido. Após a aplicação 
do modelo, considerando a ferramenta de tomada de decisão, a partir 
do conjunto de preferências dos especialistas, verificou-se que a 
oleaginosa que melhor se adéqua a produção de biocombustível no 
Agreste Pernambucano é o algodão. 
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável, oleaginosas, 
análise multicritério. 

 
ABSTRACT 

The acceleration of industrial development, climate change and 
the growing interference of man in nature have attracted increasingly 
heated discussions on sustainable development. The aim of this study 
is to insert the Wasteland Pernambucano in the context of the 
discussion about the possibility of production of biofuel. The article 
specifically aims to give better oilseed for biofuel production in the 
arid zone of Pernambuco. The choice of castor beans and cotton as 
decision alternatives occurred because of the indication in these 
oilseeds PNPB to northeast Brazil. The decision regarding the choice 
of oilseeds requires consideration of criteria such as productivity, 
production cost, suitability of the soil / climate, environment 
conservation, product quality and availability of production factors. A 
number of multicriteria methods that structure analyze and support to 
assist the process of decision making. Among them, the AHP 
(Analytical Hierarchy) was chosen. After applying the model, 
considering the decision-making tool from the set of preferences of 
the experts, it was found that the crop which is better biofuel 
production in the arid zone of Pernambuco is cotton. 
Keywords: development sustentavel, oilseeds, multicriteria analysis. 
 
RESUMEN 
La aceleración del desarrollo industrial, el cambio climático y la 
creciente injerencia del hombre en la naturaleza han atraído cada vez 
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más acalorados debates sobre el desarrollo sostenible. El objetivo de 
este estudio es insertar el Agreste Pernambucano en el contexto de la 
discusión sobre la posibilidad de producción de biocombustibles. El 
artículo tiene por objeto indicar la mejor oleaginosa específica para 
producir biocombustible en el Agreste de Pernambuco. La elección 
de estas semillas oleaginosas em PNPB para el Noreste de Brasil.  La 
decisión sobre la elección de las semillas oleaginosas requiere la 
consideración de criterios como la productividad, los costos de 
producción, la idoneidade del suelo/clima, conservación del medio 
ambiente, la calidad del produto y la disponibilidade de factores de 
producción. Uma serie de metodos multicritério que la estrutura 
analiza y apoya para ayudar al processo de toma de decisiones. Entre 
ellos, el AHP (Jerarquía Analítica) fue elegido. Después de aplicar el 
modelo, teniendo en cuenta la heerramienta de la toma de decisiones 
del conjunto de las preferencias de los expertos, se encontro que la 
cosecha de lo que es mehor la producción de biocombustibles en el 
Agreste Pernambucano es el algodón.  
Palabras clave: el desarrollo sustentable, semillas oleaginosas, el 
análisis multicritério. Classificação JEL – Q01, Q38, Q42, Q56, C38. 

 
I INTRODUÇÃO 

 
O aceleramento do desenvolvimento industrial, as mudanças 

climáticas e a interferência cada vez maior do homem na natureza têm 
suscitado discussões cada vez mais acaloradas sobre o 
desenvolvimento sustentável. É consenso entre acadêmicos e agentes 
políticos que o crescimento sustentado deve atender a três premissas 
básicas: que seja economicamente viável, socialmente justo e 
ambientalmente sustentável. 

Nesse sentido, o termo biodiesel tem sido usado 
constantemente na literatura nacional e internacional, em razão da 
necessidade de uma produção mais limpa e que corrobore com as 
políticas de conservação do meio ambiente. Ademais, as limitações da 
matriz energética, em virtude de um possível esgotamento das fontes 
de petróleo, também são argumentos bastante convincentes. Dessa 
forma, os constantes aumentos de preço do petróleo nos últimos 
anos, a necessidade de independência energética e a preocupação com 
o aquecimento global tornaram-se fatores determinantes para toda 
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essa evidência do biocombustível. Na Figura 1 pode-se visualizar a 
problemática geral dos biocombustíveis. 

 
 

 
Figura 01. Problemática Geral dos Biocombustíveis. Fonte: MAGALHÃES 
(2008). 

 
A origem do biodiesel data do final do século XIX, quando o 

governo francês começou a produzi-lo, com a intenção de estimular a 
auto-suficiência energética nas suas colônias africanas e minimizar 
custos relativos à importação de carvão e combustíveis líquidos. Por 
sua abundância, o amendoim foi escolhido como matéria-prima. 
Mesmo com a eficácia do combustível vegetal, sua produção caiu na 
primeira metade do século XX, entre outras razões (inclusive 
políticas) pela queda no custo do diesel mineral. Sua produção foi 
retomada apenas com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 
virtude da insegurança quanto ao suprimento dos derivados de 
petróleo. Terminada a guerra, as indústrias de esmagamento e 
produção de óleo, instaladas emergencialmente para suprir a 
demanda, não dispunham de base tecnológica adequada para 
progredir (BRASIL/SEBRAE, 2008). 

O chamado biodiesel é um combustível originado de matérias-
primas vegetais (oleaginosas tais como mamona, soja, dendê, girassol, 
algodão) ou resíduos animais. É também denominado de 
biocombustível. Esse combustível substitui total ou parcialmente o 
óleo diesel de petróleo em motores de ignição por compressão e 
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geradores de energia. A mistura entre o biodiesel e o diesel mineral é 
conhecida pela letra B mais o número que corresponde à quantidade 
de biodiesel na mistura. Por exemplo, se uma mistura tem 5% de 
biodiesel, é chamada B5, se tem 20% de biodiesel é denominada B20. 
O biocombustível puro corresponde ao B100 (BIODIESELBR, 
2008). Convém ressaltar que em nenhum lugar do mundo produz-se 
o B100 e possivelmente não se produzirá tão cedo. No Brasil, utiliza-
se como parâmetro o B5, mas já se considera a possibilidade de 
produção do B8. 

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biocombustível 
(PNPB) prevê que o biodiesel contribuirá para a geração de emprego 
e renda (inclusão social), redução de emissão de poluentes, redução 
das disparidades regionais e dependência de importação de petróleo. 
E indica como alternativas ideais para a produção de biocombustível 
no Nordeste, mamona e algodão. Nesse sentido, seguem as premissas 
do PNPB, de acordo com o relatório final do grupo de trabalho 
interministerial para o biodiesel (BRASIL/MME, 2003): 

 

 O Brasil não deve privilegiar rotas tecnológicas, matérias-
primas e escalas de produção agrícola e agroindustrial, diante do 
amplo leque de alternativas que se pode explorar; 

 O biodiesel deve ser imediatamente incorporado à agenda 
oficial do Governo, de modo a sinalizar a opção política e 
socioeconômica do país; 

 O princípio básico orientador das ações da política deve ser a 
inclusão social; 

 Norte e Nordeste devem ser regiões privilegiadas por serem as 
mais carentes; 

 A agricultura familiar deve ser inserida na cadeia produtiva do 
biodiesel, como vetor para o seu fortalecimento e ser apoiada com 
financiamento e assistência técnica; 

 Deve-se promover e fortalecer uma rede nacional de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico, com o apoio dos Fundos Setoriais de 
Ciência & Tecnologia (C&T). 

A idéia do programa é inserir a agricultura familiar no centro do 
processo da produção do biodiesel, buscando unir os objetivos de 
combate à pobreza e conservação do meio ambiente. Uma questão 
que se colocou imediatamente foi como poderiam os agricultores 
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concorrer com possíveis investidores estrangeiros ou mesmo 
nacionais capazes de empregar técnicas de produção mais avançadas. 
Para solucionar essa problemática o Governo instituiu o Selo 
Combustível Social, que dá vantagens fiscais para as empresas que 
produzam o biodiesel com matéria-prima originária da agricultura 
familiar (BIODIESELBR,  2008). Contudo, a falta de instrução e 
espírito cooperativo dos agricultores familiares teria se mostrado 
como um dos principais entraves para a consolidação do programa. É 
o que colocam alguns estudiosos sobre o assunto, corroborado pelos 
estudos de Lima, Sicsú e Ferreira (2009) e de Menezes e Lima (2011). 
Vaz, Sampaio e Sampaio (2008) demonstram o círculo vicioso da 
pobreza no meio rural, como se pode observar na Figura 2. 

 
 

 

 
Figura 2. Círculo Vicioso da Pobreza no Meio Rural.  Fonte: VAZ; 
SAMPAIO; SAMPAIO (2008). 

 
A importância deste artigo deve-se principalmente ao avanço da 

demanda por biocombustível no País e à pequena participação do 
Nordeste brasileiro na composição da produção nacional. Estudos 
como o de Gonçalves e Evangelista (2008) têm mostrado que existe 
um grande descompasso entre a oferta de oleaginosas necessária para 
suprir as necessidades de produção de óleo para biocombustível e o 
que tem sido produzido no Nordeste. No caso de Pernambuco, a 
inserção no Programa Nacional de Produção e Uso de 
Biocombustíveis (PNPB) está muito lenta. Existem duas pequenas 
indústrias experimentais, uma em Pesqueira e outra em Caetés, mas 
nada em escala industrial. 

Ante o exposto, o objetivo geral deste estudo é inserir o Agreste 
Pernambucano no contexto da discussão sobre a possibilidade de 
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produção de bicombustível. Ademais, pretende-se especificamente, 
indicar qual a oleaginosa poderia ser norteadora para a inclusão da 
região no contexto da produção de biocombustível, considerando 
outros critérios como eficiência técnica e econômica, além da 
sustentabilidade ambiental. 

 
II FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
O argumento internacional contra o avanço da produção de 

biocombustível é que coloca em xeque a produção de alimentos, 
tendo em vista a concorrência por áreas agricultáveis. Todavia, a vasta 
literatura nacional sobre o assunto derruba esse argumento. No caso 
do Nordeste, por exemplo, as indicações são pelo cultivo de plantas 
nativas que não concorram com alimentos, tais como mamona, 
pinhão manso, algodão. Ademais, em muitos casos, pode-se recorrer 
ao plantio em consórcio, de forma que o agricultor não precise 
desistir de plantar o seu alimento (feijão, milho, arroz) ou cultivar seus 
animais, não ficando inteiramente dependente da produção da 
oleaginosa (MAGALHÃES, 2008). Nesse sentido, estudos realizados 
pela BRASIL/EMBRAPA dão conta de possíveis consorciamento da 
mamona com outras culturas, tais como algodão, milho, feijão e 
amendoim (BNB, 2004). 

A mamona (ricinus communis) tem tradição de cultivo no 
Nordeste Brasileiro, apresenta rusticidade, resistência à seca e tem 
sido a principal alternativa de renda em épocas de estiagem. Trata-se 
de uma planta de ciclo longo, com a produção escalonada, 
estabelecida por cachos de diferentes idades e de cuja semente se 
extrai um óleo com infinitas aplicações industriais, além é claro, do 
biodiesel.  Estudos projetam, para os próximos anos, uma ampliação 
significativa da área a ser cultivada com mamona no Brasil e, 
principalmente, na Região Nordeste (BRASIL/EMBRAPA, 2008).  

No final dos anos 1980, o Brasil foi o maior produtor mundial 
de mamona, mas apresentou declínio na década de 1990, perdendo 
espaço para Índia e China (BNB, 2004). O Ceará foi pioneiro em 
termos de produção de mamona, mas hoje a Bahia parece estar na 
frente na produção dessa oleaginosa. Pernambuco está muito aquém 
de Estados como Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte em termos de 
produção e organização com vistas à produção de biocombustível. 
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Contudo, a vinda da Refinaria de Abreu e Lima para o Estado traz a 
necessidade da garantia de suprimento para essa demanda. 

As discussões sobre a perspectiva de utilização do óleo da 
mamona no Nordeste, conforme indicado no PNPB como ideal para 
a Região (Figura 3) têm estimulado a produção dessa oleaginosa em 
base mais tecnificada, em busca da maior competitividade, inclusive 
com experiências de irrigação como é o caso de Garanhuns (KOURI; 
BARTOLOMEU; FERREIRA, 2008). Também se tem notícia de 
mamona irrigada no Vale do São Francisco, iniciativa com apoio da 
BIOVASF. Obviamente, nesse primeiro momento, essas experiências 
de irrigação não envolvem a agricultura familiar, mas esse não seria 
um fator limitador, desde que comprovadas às viabilidades técnicas e 
econômicas de tal produção.  
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Figura 3. Indicações de Oleaginosas por Regiões Brasileiras. Fonte: 
BIODIESELBR (2008). 

 
Entretanto, há controvérsias sobre a vantagem da mamona 

sobre as outras oleaginosas. Na verdade, a mamona apresenta algumas 
desvantagens, tais como a maior viscosidade do óleo, uma 
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produtividade relativamente baixa (em relação a outras oleaginosas) e 
a inexistência de valor intrínseco da oleaginosa, ou seja, se não se 
prestar à produção do óleo, terá pouco valor de mercado. Aliado a 
isso, experiências pouco exitosas no passado deixaram o agricultor 
meio “ressabiado” com o cultivo dessa planta. 

O artigo de Vaz, Sampaio e Sampaio (2008) revela que o preço 
mínimo garantido pelo Governo ao agricultor rural (R$0,65 por Kg 
da mamona) é insatisfatório para atrair o pequeno produtor rural. Por 
essa razão, há dificuldades de expansão desse mercado em quase 
todos os Estados do Nordeste. Nas condições atuais, inclusive, a soja 
apresenta-se muito mais competitiva. Contudo, uma vez que haja 
investimentos voltados para a melhoria da produtividade da mamona, 
esse quadro será revertido. 

Em razão da discussão sobre a maior adequação do uso da 
mamona como principal matéria-prima para a produção de biodiesel 
no Nordeste, faz-se necessários estudos que revelem alternativas de 
oleaginosas de acordo com a vocação local de cada região, daí a 
importância do estudo para o Agreste Pernambucano. 

Para além de todas as vantagens da produção de 
biocombustível no Nordeste: inclusão social, solo e clima propícios, 
maior vocação agrícola, existe a desvantagem da necessidade de 
pesquisas na área de melhoramento e desenvolvimento de cultivares, 
além da falta de estrutura organizada para a produção e distribuição, 
ou seja, o desenvolvimento da cadeia produtiva por completo. Para 
sanar as problemáticas locais, o Governo Federal deve concentrar 
esforços, buscando auxílio inclusive na esfera estadual. 

A necessidade de melhor organizar e orientar a formação de 
arranjos produtivos voltados para a produção de biodiesel é uma 
grande oportunidade para a agricultura familiar. Entretanto, o sucesso 
da estruturação da cadeia produtiva tem grande dependência da 
coordenação dos agentes públicos, de forma a agregar a maior 
participação de especialistas envolvidos nas diversas áreas 
contempladas no PNPB, buscando reduzir ou eliminar possíveis 
gargalos que se apresentam, especialmente, com referência ao atraso 
tecnológico do agricultor familiar (SILVA, 2000). 

 
III METODOLOGIA 
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Vários estudos têm sido aplicados ao contexto da viabilidade da 
mamona no Nordeste. Contudo, ainda não existem estudos que 
mostrem o quadro especifico do Agreste Pernambucano e encontrar 
tais vertentes poderia dar um suporte a mais às políticas 
governamentais que visam adequar de forma eficiente a produção de 
mamona e demais oleaginosas aos produtores do Estado.  Diante do 
contexto da implantação da Refinaria em Pernambuco, faz-se 
necessário identificar possíveis áreas de produção de oleaginosas que 
poderiam ajudar no fornecimento de matéria-prima para a Refinaria. 

Para indicar a oleaginosa que mais se adéqua à região estudada, 
foram considerados alguns critérios, que contemplam a eficiência 
técnica e econômica, além da adequação ao meio ambiente.  Esses 
critérios são elencados a seguir. 

 

 Produtividade - Indica quantos quilos podem ser produzidos 
da oleaginosa por hectare. 

 Custo de Produção – Refere-se ao custo necessário para o 
cultivo da espécie. 

  Ciclo de produção - Refere-se às características de produção, 
considerando desde a germinação à colheita da oleaginosa. 

 Qualidade do produto final – Indica qual a qualidade do óleo 
extraído da planta, considerando características como grau de 
viscosidade, acidez, toxidade e outros. 

 Adequação do solo e clima – Indica se a oleaginosa se adéqua 
ao solo e às condições climáticas da região. 

 Conservação do meio-ambiente – Indica o quanto o cultivo de 
cada espécie pode vir a prejudicar o meio ambiente (uso de 
agrotóxicos, toxidade da planta, utilização de queimadas, quantidade 
de água necessária, poluição da água e outros). 

 Disponibilidade de fatores de produção – Indica a 
disponibilidade dos recursos para produção (água, terras propícias, 
mão-de-obra). 

 Porcentagem de óleo – Refere-se à porcentagem de óleo que 
pode ser encontrado em cada fruto (ou semente). 

 
Diante desse cenário, com mais de um critério a ser 

considerado para a escolha da melhor alternativa, foi utilizado um 
método de análise multicritério. Para isso, após escolhidos os 
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critérios, foram enviados alguns questionários para especialistas do 
assunto. No modelo original, proposto por Saaty (1991), utiliza-se 
apenas a opinião de um especialista. Contudo, tendo em vista que 
existe uma variedade de especialistas estudando o assunto, convém 
considerar a média dessas opiniões1, como tem sido utilizado 
vastamente na literatura. 

 
3.1 Método de Análise2 

A teoria da decisão fundamenta-se no pressuposto de que os 
indivíduos são racionais em situações de decisão simples. Em cenários 
mais complexos necessita-se de uma teoria que supra a limitação 
cognitiva do ser humano, tendo em vista que quando os critérios de 
solução são iguais ou superiores a dois, geralmente conflitam entre si 
(GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2002).  

Existe um conjunto de métodos multicritérios, originados a 
partir da Pesquisa Operacional, que estruturam, analisam e oferecem 
suporte para auxiliar o processo de tomada de decisão, que tem sido 
amplamente utilizado em todo o mundo com várias aplicações, tais 
como para auxiliar análises de custo-benefício na alocação de 
recursos, resolução de conflitos, localização de aeroportos, 
planejamento de tráfego (SAATY, 1991). 

Nesse contexto, os métodos multicritérios objetivam auxiliar 
analistas e decisores em situações onde há a necessidade de 
identificação de prioridades entre os vários critérios a serem 
considerados, de forma a apoiar e conduzir os decisores na avaliação e 
escolha da melhor alternativa para a tomada de decisão. O espaço das 
variáveis de decisão consiste no conjunto de decisões factíveis e não-
factíveis para um dado problema. Ademais, esses métodos 
reconhecem a subjetividade como inerente aos problemas de decisão 
e utilizam julgamentos de valor para tratá-la cientificamente. 

Os elementos essenciais a qualquer problema multicritério 
constituem-se de: (a) decisores – quem faz as escolhas e assume as 
preferências, grupos de pessoas ou especialistas no assunto abordado; 
                                                             
1 O desvio-padrão foi baixo, acredita-se que tenha sido pelo fato de que os 
especialistas que responderam ao questionário eletrônico compunham-se 
basicamente de pesquisadores da BRASIL/EMBRAPA e PETROBRÁS, tendo uma 
percepção muito parecida sobre as questões consideradas. 
2 Esta seção está especialmente baseada nos textos de Ferreira (2008); Gomes, 
Araya e Carignano (2004); e Gomes, Gomes e Almeida (2002). 
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(b) analista – quem interpreta e quantifica as opiniões dos decisores, 
estrutura o problema, elabora o modelo matemático e apresenta os 
resultados para a decisão; (c) modelo – conjunto de operações 
matemáticas capazes de transformar as preferências dos decisores em 
um resultado quantitativo; (d) alternativas – ações globais e 
independentes que visam à solução do problema; (e) 
critérios/atributos – os atributos são as ferramentas que permitem a 
comparação entre as diversas alternativas. Quando se aplica uma 
escala de valor ao atributo, a partir da preferência do decisor, tem-se o 
critério. 

As quatro relações fundamentais de preferência a serem 
consideradas são: (a) indiferença – “a I b”, significa que há razões que 
justificam a indiferença na escolha entre as duas alternativas; (b) 
preferência estrita – “a P b”, existem fatores que favorecem a 
alternativa “a” relativamente à alternativa “b”; (c) preferência fraca – 
“a Q b”, existe dúvida de se “a I b” ou “a P b”; (d) incomparabilidade 
– a R b, inexiste qualquer situação que legitime as disposições 
anteriores. 

De forma que, se a I b 

“b”. A partir das preferências dos decisores, são estabelecidos os 
critérios e alternativas, para a construção da matriz de decisão, 
definida para “m” alternativas (a1, a2,..., am) e “n” critérios (c1, c2,..., cn), 
de dimensão m X n.  

Dessa forma, os Métodos de Apoio à Decisão Multicritério 
(MADM) têm caráter científico e subjetivo, com capacidade de 
agregar todas as características consideradas importantes, quantitativas 
e não quantitativas, facilitando assim a transparência e sistematização 
dos problemas de tomada de decisões.  

Em essência, os MADM referem-se a um problema de 
otimização com diferentes funções-objetivo simultâneas. Expresso 
por Max F(X), onde F(X) é o vetor [f1(x), f2(x),..., fp(x)] de “p” 
funções-objetivo que representam os objetivos simultâneos do 
problema e “x” é o vetor [x1, x2,..., xn] das “n” variáveis de decisão. O 
conjunto de escolhas “X” pode ser discreto ou contínuo 
(BOUYSSOU, 1993 apud GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004). 
Neste estudo, será utilizado um método discreto por serem os mais 
utilizados. 
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A decisão multicritério considera que existe um conjunto de 
alternativas (conjunto “A”) para resolver determinado problema. Esse 
conjunto pode ser dividido em subconjuntos que atendam critérios 
preestabelecidos, de forma que essas alternativas possam ser 
ordenadas e comparadas considerando seu potencial para solucionar o 
problema. Faz-se mister destacar que a utilização desses métodos 
sempre requer o fator humano. Ou seja, a decisão não se dá apenas 
com base em algoritmos, de forma que utiliza elementos objetivos e 
subjetivos. 

O procedimento de qualquer um dos métodos de apoio à 
decisão multicritério deve seguir as seguintes etapas: (a) identificar os 
tomadores de decisão; (b) definir os critérios relevantes para o 
problema de decisão; (c) identificar as alternativas; (d) determinar a 
importância relativa dos critérios (atribuição de pesos3); (e) avaliar as 
alternativas em relação aos critérios (esta parte denomina-se scoring ou 
pontuação)4; (f) determinar a avaliação global de cada alternativa 
(usando a função de valor multiatributo); (g) realizar a análise de 
sensibilidade (para perceber a resistência dos valores das alternativas a 
possíveis mudanças nas preferências do tomador de decisão); (h) 
apresentação do resultado final. 

Os Métodos de Apoio à Decisão Multicritério são divididos em 
duas escolas, a Americana e a Francesa. Na primeira, tem-se os 
métodos discretos de agregação a um critério único de síntese. Esses 
métodos consideram que as preferências dos decisores são 
representadas por uma função de utilidade ou de valor. Dentre eles 
destaca-se o Analytic Hierarchy Process (AHP). 

O Método Analytic Hierarchy Process (AHP), também conhecido 
como Método de Análise Hierárquica, foi elaborado pelo Dr. Thomas 
Saaty na década de 1970, quando trabalhava no Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos. Na época, consolidou-se como 
ferramenta aplicativa com o Estudo dos Transportes do Sudão, mas 
tem sido utilizado nas mais diversas áreas, inclusive para o estudo de 
viabilidade de implantação de mercados futuros do leite (SAATY, 
1991). 

                                                             
3 Os pesos são os valores de trade-off ou taxa marginal de substituição, que 
determinam quanto de um critério está-se disposto a ceder, com a finalidade de 
melhorar o desempenho do outro. 
4 Procura-se quantificar o valor de cada alternativa em relação a cada critério e 
também em relação à alternativa. 
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O método fundamenta-se na comparação paritária das 
alternativas. Inicialmente o problema é dividido em fatores, que 
podem ser decompostos em novos fatores até um nível mais baixo, 
de forma a se organizar uma hierarquia de níveis descendentes: o 
objetivo final no topo da hierarquia, os critérios imediatamente 
abaixo, depois os sub-critérios e, por fim, os possíveis resultados ou 
cenários.  

Esse processo segue quatro etapas básicas: (a) estruturação 
hierárquica; (b) aplicação da comparação paritária dos elementos em 
cada nível do sistema; (c) princípio de priorização e; (d) sintetização 
de prioridades. 

A etapa de estruturação hierárquica constitui-se da formulação 
do problema, ou seja, a definição do objetivo global e decomposição 
do sistema em vários níveis de hierarquia, dependendo da 
complexidade do problema tratado. No caso mais simples, a 
hierarquia é formada por três níveis: (1) objetivo geral; (2) critérios; 
(3) alternativas. 

Após a divisão do problema em níveis hierárquicos, determina-
se uma medida global para cada uma das alternativas, ordenando-as 
ao final. Depois de construir a hierarquia, cada decisor apresentará sua 
preferência entre os atributos considerados par a par, gerando uma 
matriz quadrada de decisão. 

O tomador de decisão deverá fazer n(n-1)/2 comparações, 
sendo “n” o número de elementos do nível analisado e “aij” ( i = 1, 
2,.., n; j = 1, 2,..., n) as diversas alternativas consideradas. Por “a” 
entenda-se o conjunto das alternativas, considerando cada critério “i”, 
para cada especialista “j”. 

Uma vez preenchida a matriz de comparação, calcula-se o 
autovalor e seu correspondente auto-vetor, que dá a ordem de 
prioridade ou hierarquia das características estudadas. Este resultado é 
importante para a avaliação dos direcionadores, pois será usado para 
dar a importância relativa de cada característica e, também, para 
priorizar os direcionadores. O autovalor é a medida que permitirá 
avaliar a consistência ou a qualidade da solução obtida. 

A comparação par a par das alternativas é realizada com uma 
escala própria, que varia de um a nove, desenvolvida por Thomas 
Saaty (Quadro 1). 
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Quadro 01. Escala Fundamental de Saaty. 

1 Igual importância As duas atividades contribuem igualmente 
para o objetivo. 

3 Importância pequena de 
uma sobre a outra 

A experiência e o juízo favorecem 
levemente uma atividade relativamente à 

outra. 

5 Importância grande ou 
essencial 

A experiência e o juízo favorecem 
fortemente uma atividade relativamente à 

outra. 

7 Importância muito 
grande ou demonstrada 

Uma atividade é muito fortemente 
favorável em relação à outra. 

9 Importância absoluta A evidência favorece uma atividade em 
relação à outra, com o mais alto grau de 

segurança. 

2, 4, 
6, 8 

Valores intermediários Quando se procura uma condição de 
compromisso entre duas definições. 

Fonte: SAATY (1991). 

 
O método pressupõe que as preferências são determinísticas ao 

invés de probabilísticas; existe uma correlação binária (um elemento é 
preferível ou indiferente a outro) e uma escala de valores (onde cada 
atributo é associado a um valor de prioridade sobre os outros em uma 
escala numérica); construção da árvore hierárquica (elementos 
ordenados por ordem de preferência, mas homogêneos em cada nível 
hierárquico); por fim, a constituição de critérios e alternativas para a 
elaboração do problema. Deve-se frisar que a escolha das variáveis 
não é aleatória, pois considera o fenômeno estudado a partir das 
instâncias econômica, institucional, cultural e espacial. 
 
3.2 Fonte dos Dados e Informações Relevantes 

 
Os dados utilizados na elaboração do artigo foram coletados 

em dois momentos. Em princípio, utilizou-se os dados sobre 
produção de oleaginosas, disponibilizados pela Pesquisa Agrícola 
Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE). Essas informações foram utilizadas em um primeiro 
momento para a caracterização ou para a demonstração do cenário 
atual do Agreste Pernambucano no contexto da produção de 
biodiesel. Para tal, foram entrevistados especialistas no assunto5. 

Entre os principais municípios do Agreste Pernambucano 
destacam-se Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, Gravatá, 
Belo Jardim, Pesqueira, Bezerros, Limoeiro, Surubim e Lajedo. 

 
IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Antes de proceder ao exercício metodológico, convém ressaltar 

que foram realizadas visitas à Fazenda Estivas, no Município de 
Garanhuns-Pernambuco, para investigar as condições da suposta 
plantação de mamona com agricultura irrigada. Segundo proprietário 
entrevistado: - a mamona não vale à pena, por falta de viabilidade 
econômica; o algodão poderia ser uma boa alternativa, ainda mais se 
fosse o algodão modificado geneticamente (algodão colorido), com 
maior valor agregado; o pinhão manso é a atual aposta da Fazenda, 
mas tem a ressalva de ainda se encontrar em pesquisas. Por fim, uma 
outra alternativa colocada por eles seria a moringa, também existente 
na propriedade, mas ainda sem testes ou evidências sobre a 
possibilidade de produção para biocombustível.  

Na visita feita à Caetés, na Usina de Biodiesel do CETENE, foi 
verificado que havia uma produção experimental de biodiesel, a partir 
de algodão e milho. Em Brejão, também se analisou a produção de 
biocombustível a partir do algodão. Mas nos dois municípios o 
suprimento dessas oleaginosas era fornecido pela Bahia e em menor 
escala por Ceará e Piauí, já que Pernambuco não tinha produção 
suficiente. Convém ressaltar que esses pequenos fabricos não 
trabalhavam com escala de produção. 

Após a pesquisa bibliográfica e visita in locu a algumas áreas 
mapeadas no Agreste Pernambucano, procedeu-se ao estudo dos 
critérios importantes para a escolha da melhor oleaginosa para a 
produção de biodiesel, a partir da indicação do PNPB. 

A mamona (Ricinus communis L.) é uma importante alternativa 
de cultivo para a Região do Semi-árido Nordestino, por ser de fácil 

                                                             
5 A média das informações coletadas serviu como peso ou julgamentos para 
alimentar o modelo de análise multicritério. 
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condução, ter boa resistência à seca, além de proporcionar ocupação e 
renda. Porém, o mercado de óleo de mamona ainda é pequeno e 
pouco explorado (LIMA; FERREIRA; SICSÚ, 2009). Segundo a 
EMBRAPA (2004), o cultivo da mamona é benéfico ao meio-
ambiente, pois cada hectare cultivado da espécie é capaz de absorver 
cerca de dez toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Se a 
mamona for cultivada em grande escala contribuirá para redução de 
gases poluentes do meio ambiente. 

Para uma produção no valor de R$720,00 obteve-se custos de 
R$579,00, o que indica uma renda líquida de R$141,00 (receita menos 
custos). Portanto a relação benefício/custo é de 0,24. O uso de área 
inadequada para o cultivo da mamoneira pode constituir-se em sério 
fator de degradação dos solos de uma região. Essa planta apresenta 
pequena habilidade de proteção ao solo. Ela é cultivada em baixa 
densidade populacional, apresenta baixo índice de área foliar e sua 
exploração exige eficiente controle de plantas daninhas do plantio até 
60 dias após o seu nascimento. Esses aspectos permitem a exposição 
do solo aos agentes erosivos, como chuva, raios solares e ventos 
(BRASIL/EMBRAPA, 2006). 

Quanto ao cultivo da mamoneira, este tem início no período 
chuvoso e a colheita é feita quando os frutos estão maduros. O ciclo 
dura em média 250 dias entre o plantio e maturação dos últimos 
cachos. Para as espécies de mamona BRS Paraguaçu e BRS 
Nordestina a produtividade média é de 1500 kg/ha, em sequeiro. O 
teor de óleo encontrado nestas espécies é em média 48% 
(BRASIL/EMBRAPA, 2006). 

Tratando-se do critério qualidade do produto final o óleo 
extraído da mamona possui alta viscosidade o que é um empecilho 
para a produção do biodiesel puro. Essa alta viscosidade torna-se um 
dos problemas mais evidentes do mesmo, tornando-o um dos ésteres 
de óleos vegetais mais viscosos, encontrando-se fora dos limites 
permitidos pela portaria da Agência Nacional do Petróleo 
(BRASIL/ANP) para o óleo diesel mineral. A alta viscosidade resulta 
em uma queima incompleta do biodiesel, o que provoca a formação 
dos acúmulos de carbono nos bicos injetores e nos anéis de pistões 
(BELTRÃO, 2008). Entretanto, a mistura de até 40% de óleo de 
mamona ao diesel mineral não ultrapassa o limite de viscosidade 
determinado pela BRASIL/ANP (BRASIL/ANP, 2001 apud 
BELTRÃO, 2008). 
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O algodoeiro (Gossypium hirsutum L. latifolium Hutch) adapta-se 
facilmente ao clima e às condições de solo da região do Semi-árido 
(BELTRÃO, 2009). Segundo estudos anteriores, a cultura do algodão 
herbáceo, realizada em condições de sequeiro destaca-se como uma 
das mais importantes para a Região Nordeste, em especial para os 
pequenos e médios produtores, tendo assim importância social e 
econômica muito elevada para o agronegócio Nordestino, sendo que 
esta Região é, na atualidade, um dos maiores pólos de consumo 
industrial de algodão da América Latina, junto com o Estado de São 
Paulo e o México (ARAÚJO et al., 2003). Pernambuco já teve grande 
destaque na produção de algodão, contudo devido a pragas e doenças, 
o plantio dessa cultura foi praticamente abandonado (SANTOS et al., 
2008).  

Pode ser cultivado em regime de sequeiro, e não é perecível, o 
que resulta em vantagens para o produtor. Além disso, é baixo o uso 
de fertilizantes inorgânicos, inseticidas, e herbicidas, reduzindo os 
custos de produção, além de tornar a cultura do algodão menos 
agressiva ao meio-ambiente.  A cultura algodoeira também possui 
vantagens sociais, mais de 75% do custo de produção é destinado à 
mão-de-obra, isso indica que o cultivo de algodão tem alta 
empregabilidade (BRASIL/EMBRAPA, 2006). 

Os subprodutos do algodão são todos aproveitáveis pelo 
homem e podem servir de complemento protéico para animais e 
homens, na ausência de gossipol (substância tóxica). A torta e o farelo 
são usados na fabricação de rações; o óleo refinado é usado na 
indústria alimentícia, óleo de salada, margarina, enlatamento de 
sardinha e outros. Portanto, todos os subprodutos do algodão são 
aproveitados pela indústria (BRASIL/EMBRAPA, 2006).  

Quanto aos custos de produção, a EMBRAPA disponibiliza os 
seguintes dados, de forma discriminada. Os custos de produção ficam 
em torno de 800 reais para uma produção total no valor de 
R$1.500,00. A renda líquida do produtor com esta produção é de 
R$700,00 (receita menos custos). Dessa forma, a relação 
benefício/custo é de 0,875, maior do que a relação benefício/custo da 
mamona. Quanto à qualidade do óleo extraído do algodão o 
problema encontrado é uma substância tóxica denominada gossipol 
que dificulta o refino do biodiesel. O gossipol é encontrado no caroço 
do algodão e possui características muito ácidas. Dessa forma, o óleo 
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extraído do caroço de algodão para produção de biodiesel possui 
certo grau de toxidade (BRASIL/EMBRAPA, 2006). 

Quanto ao ciclo de produção este pode variar de acordo com 
cada espécie. Tendo como referência a espécie BRS 187 8H, por ser 
propícia ao clima do Nordeste (resistente à seca), podendo ser 
cultivada em regime de sequeiro por pequenos ou médios produtores. 
O ciclo produtivo dessa espécie dura cerca de 130 dias desde o 
momento do plantio até a colheita. Em anos de chuva regular no 
Nordeste sua produtividade por hectare pode atingir mais de 3 000 
kg/ha (BRASIL/EMBRAPA, 2006). O teor de óleo extraído do 
caroço do algodão é em média 15% podendo chegar até a 20% do 
peso do caroço.  

Na Tabela 1 estão relacionadas às características pertencentes às 
oleaginosas cultiváveis no Agreste Pernambucano com os critérios 
priorizados por esse estudo preliminar. 
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Tabela 01. Critérios versus Características Correspondentes de Cada Espécie 

 MAMONA ALGODÃO 

Produtividade 1 500 kg/ha 3 000 kg/há 
Custo de Produção * 80,42% 53,3 % 
Ciclo de Produção 250 dias 130 dias 
Qualidade do Produto Final Viscosidade Toxidade 
Adequação solo/clima Propícios Propícios 
Conservação do Meio 
Ambiente 

Consome cerca de dez toneladas de gás carbônico 
por cada hectare plantado. 

Baixo uso de agrotóxicos inorgânicos, 
inseticidas e herbicidas. 

Disponibilidade de Fatores de 
Produção 

Moderada (baixa oferta de mão-de-obra no 
campo) 

Moderada (baixa oferta de mão-de-obra 
no campo) 

Porcentagem de Óleo 48% 15% 

*Nota. Razão entre o custo de produção e receita auferida. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados diversos selecionados na literatura utilizada. 
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Esses dados alimentaram o modelo juntamente com os 
julgamentos dos especialistas. De forma que foram consideras duas 
alternativas de produção de oleaginosas – a mamona e o algodão; e 
cinco critérios – produtividade, custo de produção, qualidade do 
produto final, adequação do solo/clima e conservação do meio 
ambiente. 

Os resultados demonstram, através da figura 04, a ordem de 
preferência dos especialistas, demonstrando quais critérios teriam 
mais importância dentro do objetivo considerado, qual seja a escolha 
da melhor oleaginosa. 

 
Figura 04. Síntese das Prioridades para a Decisão da Melhor Oleaginosa para 
a Produção de Biocombustível no Agreste Pernambucano.  

 
Fonte: Elaboração própria, Software Expert Choice, 2010. 
 

A figura 05 corrobora os resultados da figura 04. As barras à 
direita indicam os critérios mais favoráveis à alternativa do algodão, 
enquanto a barra à esquerda representa o critério mais vantajoso à 
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alternativa da mamona; as barras brancas mostram igual peso para as 
duas alternativas e o resultado geral é demonstrado pela barra cinza. 
Tendo em vista o maior peso dos critérios produtividade e custo de 
produção, a melhor alternativa para a produção de biocombustível no 
Agreste Pernambucano, a partir dos critérios considerados, é o 
algodão.  

 
Figura 05. Decisão da Melhor Oleaginosa para a Produção de 
Biocombustível no Agreste Pernambucano 

 
Fonte: Elaboração própria, Software Expert Choice, 2010. 
 
V CONCLUSÕES  

 
Pelos dados analisados e revisão da literatura, percebeu-se que a 

mamona não é a oleaginosa mais eficiente para produção de biodiesel 
no Agreste Pernambucano. Esse resultado foi corroborado com a 
aplicação do modelo de decisão, a partir dos critérios considerados. O 
mercado de óleo de mamona encontra-se enfraquecido e a produção 
no Estado é muito pequena; os produtores não estão motivados e não 
têm expectativas de ganhos com o cultivo dessa oleaginosa; ademais, 
além do óleo de rícino, não há subprodutos comercializáveis devido à 
toxidade da planta. Isso restringe os ganhos do produtor, que ficará 
muito dependente dos rendimentos da produção de oleaginosa para a 
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finalidade de extração de óleo. Dessa forma, o algodão aparece como 
a melhor alternativa, dados os critérios e alternativas consideradas.  

Para tornar o processo mais racional e fundamentado, utilizou-
se da técnica de análise multicritério de apoio à decisão para a escolha 
da melhor oleaginosa, dentre as alternativas da mamona e algodão. A 
distinção entre a metodologia multicritério e outros métodos que 
auxiliam no processo de tomada de decisão é o grau de incorporação 
de valores subjetivos dos decisores na elaboração do problema 
considerado, permitindo que uma mesma alternativa seja analisada de 
maneira distinta de acordo com o julgamento de valor dos decisores a 
respeito de cada critério.  
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Este estudo demonstrou que a produção de oleaginosas para a 
produção de biocombustível pode ser viável no Agreste 
Pernambucano. Entretanto, no curto prazo, não há possibilidade de 
produção de óleo para biodiesel a partir dessas oleaginosas, dado que 
a produção dessas culturas no Estado veio se restringindo desde 2007 
e hoje é praticamente nula. Todavia, no concernente à produção de 
oleaginosas em médio prazo, alguns critérios devem ser incluídos, 
sempre considerando não só os aspectos sócio-econômicos, mas 
também os ambientais.  

Do ponto de vista ambiental, em princípio, a mamona pode 
apresentar uma pequena vantagem, devido a sua capacidade de 
absorção de monóxido de carbono da atmosfera. Do ponto de vista 
social, ambas as culturas podem ser cultivadas em regime de sequeiro, 
o que possibilita a produção pela agricultura familiar. Considerando a 
junção dos três eixos temáticos e os critérios aqui considerados, 
mediante os pesos dos especialistas, o algodão aparece como melhor 
alternativa comparativamente à mamona. O fato do algodão não ser 
mais produzido em grande escala como em períodos anteriores 
(muito produzido até a década de 1980 – em razão da praga do 
bicudo) não seria um problema, caso houvesse políticas setoriais 
voltadas para esse propósito. 

Aliás, dados recentes do Boletim Mensal de Biocombustíveis, 
elaborado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
– BRASIL/ANP (2011), colocam o algodão em terceiro lugar no 
ranking das matérias-primas para produção nacional de biodiesel. 
Obviamente, a proporção ainda é muito pequena (2,41%), tendo em 
vista que 75,22% são devidos à soja e 20,58% ao sebo bovino. 

Por fim, convém considerar que os maiores conflitos são 
sempre concernentes à viabilidade econômica e os trade-offs que se 
apresentam com os outros dois eixos temáticos do Programa – social 
e ambiental, elementos muito sensíveis ao contexto macroeconômico 
vigente. Dessa forma, este resultado deve ser visto com cautela e 
merece ser aprofundado.  
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RESUMO 
Este artigo é fruto das pesquisas desenvolvidas na região do médio rio 
São Francisco, nas proximidades das cidades de Pirapora e 
Buritizeiro, norte de Minas Gerais. Trata-se da apresentação dos 
resultados colhidos durante os trabalhos de campo realizados durante 
os anos de 2009 e 2010. O estudo pautou-se na análise de como em 
pequenas ilhas fluviais presentes ao longo do curso do rio, os seus 
moradores percebem, habitam e atuam sobre o meio em que vivem. 
Teoricamente trabalhamos a relação entre comunidade e o ambiente, 
as vivências tradicionais, a identidade e os vínculos com o território. 
A partir de tais análises procedemos a uma descrição do modo-de-
vida “ilheiro” como forma de evidenciar os saberes tradicionais e a 
proximidade de seus moradores com o ambiente que os cercam. 
Palavras-chave: Meio Ambiente, Tradição, Ilhas fluviais, Território. 
 

                                                 
1 Os dados completos encontram-se disponíveis na dissertação de mestrado: “O 
TEMPO DAS ÁGUAS: ciclos de vida entre as margens do rio São Francisco, a Ilha 
das Pimentas – Pirapora/MG” apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, ano de 2011, sob a 
orientação do professor Dr. Carlos Rodrigues Brandão. 
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ABSTRACT 
This paper is a product of the researches developed in medium São 
Francisco river, approached to the cities of Pirapora and Buritizeiro, 
north of Minas Gerais. Those are the results of the field works made 
during the years of 2009 and 2010. That study was based in the 
analysis of how, in small islands along the river, the residents perceive 
the space and act in their environment. Theoretically we worked with 
the relation between community and environment, traditional 
experiences, identity and strings with the territory. From those 
analyses we proceeded a description of the island residents ways of 
life as a manner to evidence their traditional knowledges and the 
approach of the residents with the environment around them. 
Keywords: Environment, Tradition, Fluvial Islands, Territory. 
 
RESUMEN 
Este artículo el el resultado de la investigación llevada a cabo em La 
región de la parte media del Río San Francisco, cerca de lãs ciudades 
de Pirapora y Buritizeiro, al norte de Minas Gerais. Esta es la 
presentación de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo 
realizado durante los años 2009 y 2010. El estudio se sabó en un 
análisis de cómo las pequeñas islãs del río a lo largo del curso actual 
del río, sus habitantes perciben, viven y actúan em el medio ambiente, 
en el que viven. En teoria, trabajo la relación entre la comunidad y el 
médio ambiente, las experiências tradicionales, la identidad y los lazos 
con el territorio. De estos análisis se llevó a cabo una descripción del 
modo de vida “ilheiro” como um forma de mostrar los 
conocimientos tradicionales y la proximidad a sus residentes con el 
medio ambiente que les rodea. 
Palavras clave: Medio ambiente, Tradición, Islas fluviales, Territorio. 
 
I INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo faz parte das pesquisas desenvolvidas durante 

o curso de Mestrado em Geografia da Universidade Federal de 
Uberlândia-UFU (2009 e 2010) e da participação em projetos de 
pesquisas dedicados aos estudos sobre as populações rurais e 
ribeirinhas localizadas ao longo do médio rio São Francisco. 

Objetivamos analisar as formas de uso e apropriação dos 
territórios das ilhas fluviais sanfranciscanas, tendo como prioridade 
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um olhar acerca do manejo dos recursos ambientais e as formas 
tradicionais vividas pelas famílias residentes nestes ambientes. 
Particularmente focamos nosso estudo nas ilhas fluviais 
sanfranciscanas por identificarmos nestas localidades peculiaridades 
capazes de avançar nas discussões acerca dos povos ribeirinhos que 
vivem e trabalham nas/entre as margens do rio São Francisco.   

Procuramos com este trabalho identificar como nas pequenas 
ilhas fluviais presente ao longo do curso do rio, os seus moradores 
percebem, habitam e atuam sobre o meio em que vivem. 
Teoricamente trabalhamos a relação entre comunidade e o ambiente, 
as vivências tradicionais, a identidade e os vínculos com o território.  

Organizamos o texto em três momentos, a saber: i) 
primeiramente esta introdução, buscando descrever em um panorama 
geral os caminhos da pesquisa; ii) posteriormente o desenvolvimento, 
apresentando as bases teóricas e metodológicas adotadas, além de 
apresentar uma análise das relações territoriais vividas pelos “ilheiros” 
do rio São Francisco; iii) por último, tecemos algumas considerações, 
procurando refletir como as análises tratadas contribuem para o 
entendimento do tema pesquisado.   

Procuramos com este trabalho fazer uma leitura do modo-de-
vida “ilheiro” como forma de evidenciar os saberes tradicionais e a 
proximidade de seus moradores com o ambiente que os cercam, 
mesmo sujeitos as adversidades proporcionadas pelos ciclos da 
natureza e as implicações das leis ambientais. 

Durante a pesquisa procuramos articular categorias e entender 
os processos sociais ocorridos nos territórios fluviais, partindo do 
pressuposto de uma pesquisa interativa, capaz de dar voz e 
visibilidade aos sujeitos estudados. Buscamos de início, as opções 
teóricas e metodológicas do trabalho na intenção de deixar evidente 
todos os caminhos e opções teóricas adotadas, além de apresentar 
uma descrição dos espaços e das gentes pesquisadas. 

 
II A LEGISLAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

  
Trabalhamos inicialmente evidenciando a maneira como os 

moradores das ilhas fluviais percebem, sentem e vivem no/do rio São 
Francisco e buscam através do pertencimento com o território onde 
moram, uma interação respeitosa e, tanto quanto possível, em 
harmonia com o ambiente. 
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Não podemos deixar de enfatizar a análise dos modos-de-vida 
“ilheiro”, visualizando as regras de convivência, as práticas sociais e as 
manifestações culturais estabelecidas em função dos ciclos da 
natureza.  

Antes, são necessários os seguintes questionamentos: quais as 
garantias de proteção e uso dos territórios fluviais? Como assegurar 
uma harmonia entre a população residente nestes ambientes e os 
marcos legais existentes?  

A Constituição Federal em seu capítulo II art. 20 inciso IV trata 
os ambientes fluviais como bens da União.  

 
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas 
limítrofes com outros países; as praias marítimas; 
as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, 
as que contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a 
unidade ambiental federal, e as referidas no art. 
26, II;  
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
46, de 05 de maio de 2005, grifos nossos). 

 
O capítulo III art. 26 inciso II e III inclui entre os bens dos 

Estados: 
 

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que 
estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, Municípios ou terceiros; 
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à 
União;  
(CF, 1988). 

 

Portanto, as ilhas fluviais e lacustres só pertencem à União 
quando ficam na divisa de nosso País com o País estrangeiro. Nos 
outros casos, esses bens são de domínio do Estado em que se 
localizam. Assim, a Constituição coloca o poder público, tanto a 
União como o Estado, como detentores destes territórios.  

Os bens públicos, tanto federais quanto estaduais, necessitam 
de leis específicas que regulamentem sua apropriação e uso. No caso 
das ilhas fluviais fica a cargo de cada estado legislar sobre a destinação 
deste bem, amparados nas resoluções federais.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96718/emenda-constitucional-46-05
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A Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965 instituiu o novo Código 
Florestal e em seu artigo 2° e 3º da letra a) a h) lista os ambientes 
considerados de preservação permanente-APP, incluindo as florestas 
e demais formas de vegetação natural e suas destinações. O Código 
Florestal em nenhum momento cita explicitamente a destinação do 
território das ilhas enquanto área de preservação permanente. O que 
ocorre é a regulamentação desta lei em alguns estados, conforme 
estabelecido na Constituição Federal que considera o Estado como 
titular do domínio das ilhas fluviais em águas públicas estaduais. 

Citamos o exemplo do Estado de Minas Gerais, que através do 
decreto estadual 43.710 de 08 de janeiro de 2004 regulamenta a Lei nº 
14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre a Política Florestal e 
de Proteção à Biodiversidade. Em seu artigo 10 inciso X considera as 
ilhas fluviais enquanto área de proteção permanente. 

 
Art. 10 - Considera-se área de preservação 
permanente aquela protegida nos termos deste 
Decreto, revestida ou não com cobertura vegetal, 
com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, de 
proteger o solo e de assegurar o bem-estar das 
populações humanas e situada: 
 
X - em ilha, na faixa marginal além do leito 
maior sazonal, medida horizontalmente, em 
conformidade com a largura mínima de 
preservação permanente exigida para o corpo 
d‟água; 
(Grifo nosso). 

 
Em função desta legislação, todas as ilhas fluviais em território 

mineiro não podem ser ocupadas e povoadas de forma permanente 
por serem Áreas de Preservação Permanente. No entanto, o que se 
observa na prática é uma certa contradição. De um lado inúmeros 
ambientes fluviais são permanentemente habitados e, de outro, 
existem as políticas de proteção ambiental que inviabilizam a presença 
legitima e efetiva da população nestes ambientes. Este antagonismo 
acaba gerando conflitos e disputas entre o campo político e jurídico e 
a população residente nestas localidades. Em muitos casos a omissão 



Angela Fagna Gomes de Souza 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

128 

do Estado acaba sendo a solução plausível, uma vez que o próprio 
poder público não oferece condições dignas de sobrevivência destas 
populações em outras localidades. 

Outra situação que deve ser evidenciada é os constantes 
embates dos povos residentes nas ilhas e vazantes do rio São 
Francisco com os órgãos públicos ambientalistas e os grandes 
fazendeiros, em sua luta pela garantia de manutenção da pesca e do 
uso e propriedade das terras das ilhas.  
 

[...] mesmo morando nas ilhas ou na beira do rio 
São Francisco, eles passam “precisão”. Informam 
que os órgãos ambientais gastam praticamente 
todo o tempo que dispõem perseguindo aqueles 
que lutam pela sobrevivência, mas fecham os 
olhos para os empreendimentos degradadores 
que devoram incessantemente as matas, a terra e 
a água. (ARAÚJO, 2009, p. 202). 

 
A partir destas considerações é possível entender as 

reivindicações dos moradores das ilhas e beiras do rio pelo direito de 
apropriação da natureza e dos territórios do rio.  

Diante dos embates entre a legislação vigente e a forma de 
ocupação das ilhas fluviais na atualidade, fica evidente que poucos são 
os estudos relacionados a esta temática. Neste caminho, procuramos 
entender os territórios fluviais para além da jurisdição do Estado, 
identificando suas formas de ocupação, espacialização e 
territorialização. Buscamos abordar os símbolos de vida, procurando 
visualizar como a combinação entre terras e águas se fazem presente 
na vida das pessoas que moram e trabalham nestes ambientes.  

Identificamos que cada vez mais, as famílias que moram e 
dependem do rio São Francisco e de suas águas vêm sofrendo com os 
crescentes processos de degradação. Todos aqueles que vivem no/do 
rio observam a cada dia sua paisagem sendo transformada, não pelos 
fenômenos naturais, mas sim pelas constantes investimentos que 
trazem no seu bojo o discurso do desenvolvimento e da inovação. 
Para os que não se enquadram em tal cenário, resta apenas o 
sentimento de perda e as lembranças de um “tempo bom”, onde o rio 
São Francisco era um lugar do comércio, da pesca, da navegação, dos 
encontros e das festas.  



Saberes Tradicionais e Meio Ambiente  129 

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

A apropriação política e econômica do rio São Francisco, 
considerado o rio da integração nacional, passou a ser, ao longo dos 
anos, cada vez mais desmedida. Hoje em dia o que observamos é um 
rio da geração de energia, do abastecimento de água para a 
monocultura, dos desmatamentos de suas margens e de intensos 
conflitos pela exploração dos seus recursos. 

 
A degradação ambiental da Bacia do São 
Francisco é uma realidade dolorosa e inquietante, 
por se saber que a reversão do quadro 
relativamente a determinados ecossistemas [...] é 
impossível; persiste o uso predatório e 
insustentável dos recursos naturais da bacia. 
(SARMENTO, 2005, p. 77). 
 

Ainda assim, persistem lugares e pessoas que conseguem 
viver/conviver harmonicamente com as águas do São Francisco, 
retirando do rio apenas as fontes necessárias para a sua sobrevivência. 
Este é o caso de nossa pesquisa realizada na Ilha das Pimentas, 
localizada nas proximidades das cidades de Pirapora e Buritizeiro, 
norte de Minas Gerais, onde procuramos retratar a vivência de 
pessoas acostumadas a morar e a trabalhar no/do rio São Francisco. 
São lugares, pessoas, fatos e gestos cada vez menos mencionados, 
mas que de alguma forma tornam-se visíveis em função dos 
sentimentos das “gentes do rio”. 

Apesar de identificarmos a vivência de famílias que moram, 
vivem e dependem dos territórios ilheiros para a sua real 
sobrevivência, o poder público ainda não entende as ilhas fluviais 
sanfranciscanas como um bem necessário para a manutenção e 
reprodução da vida, incluindo como parte integrante a população que 
vive nestes territórios. É o uso controlado dos recursos, e não a 
suspensão total dos direitos de apropriação, que garante a 
manutenção dos saberes dos povos que respeitam e zelam por um 
patrimônio, considerado como um bem comum, disponível a todos 
os que dele necessitem.  

Nesta perspectiva, analisamos o território das ilhas fluviais 
enquanto um espaço dinâmico, com regras próprias, estabelecidas em 
função das formas de uso, apropriação e construção de uma 
identidade cultural formada pelas relações simbólicas e pelos vínculos 
de pertencimento e enraizamento com o lugar de convívio. 
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2.1 Identidades e Territorialidades: a reprodução da vida  
 

Consideramos aqui uma interação de conceitos com a finalidade 
de analisar as representações espaciais, tendo como fio condutor as 
discussões que procuram entender as múltiplas formas de perceber o 
território. Buscamos uma abordagem em que seja possível englobar 
os diferentes modos de representação no espaço/tempo, não visando 
prorrogar as discussões já existentes mas, antes, articulá-las com o 
propósito de tentar entendê-las à luz da vivência dos ambientes 
fluviais.  

A categoria território, discutida por muitos, como espaço de 
poder, dominação, desapropriação e ocupação, será analisada neste 
contexto a partir do comportamento dos moradores das ilhas fluviais 
sanfranciscanas. Observamos nestes territórios uma maneira 
particular para a compreensão deste conceito. A intenção é analisar, 
por meio das teorias em curso, como se dá a dinâmica territorial 
nestes ambientes bastante diferenciados. 

 
Não pretendemos começar simplesmente pelo já 
desgastado debate em torno de “o que é” 
território [...]. A questão, no nosso ponto de vista, 
é com que problemáticas nos envolvemos e o “o 
que fizemos”, concretamente, a partir dos 
conceitos de território que (academicamente 
falando) construímos. (HAESBAERT, 2009, p. 
95). 

 
Por este caminho é o uso social do território, e não o território 

em si, o que faz dele o objeto de nossa análise. O território, neste 
caso, está sendo considerado a partir de suas formas de uso e 
apropriação, manejo e significação, em função das relações sociais que 
acontecem nele e por meio dele. E é a forma como este se envolve de 
processos identitários, de auto-afirmação, de estabelecimento em um 
lugar e de formação de vínculos afetivos e de construção de um modo 
de vida, de uma sub-cultura peculiar, o que nos interessa entender. 

Quando pensamos em um território como um espaço de 
apropriação e uso, devemos considerar não apenas as formas de 
dominação e de soberania. Consideramos um ciclo de interações entre 
a natureza e a sociedade, e de diversas formas consensuais e 
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conflitivas de apropriação, delimitação, uso, resistência e significação 
que vai além da simples abordagem do território como um jogo de 
poder. O que discutimos aqui é uma abordagem que trata as formas 
de apropriação do território, visto enquanto produção da vida 
cotidiana e explicado a partir das relações simbólicas e culturais 
presentes nas ilhas do rio São Francisco.  

As ilhas foram ocupadas de forma gradativa. As pessoas 
passaram a morar nestes territórios conscientes de que ocupam 
ilegalmente2 as terras, tendo apenas o vínculo da posse e não da 
propriedade privada da terra. O uso dos recursos naturais (terra, rio e 
beira do rio) são os principais agentes na formação de um território 
de trabalho, reprodução da vida e convívio.  

Para isto, devemos considerar as formas de uso e acesso ao 
território, tendo em vista que ele vai muito além da simples moradia. 
Existe uma gama plural de ações que acontecem e se desenvolvem 
nele e por meio dele. O território neste caso é entendido como 
material, substrato para a vida cotidiana, recurso e abrigo. Ele pode 
ainda ser (i) material em função das relações simbólicas, de 
afetividade, de parentesco, de vizinhança, enfim, de reprodução de 
uma cultura. Segundo Diegues (2008) “O território depende não 
somente do tipo de meio-físico explorado, mas também das relações 
sociais existentes”, (DIEGUES, 2008, p. 85, grifos do autor). 

As relações sociais atribuem características de vínculos, afeição 
e significado simbólico com o território de existência. Os que nele 
vivem constroem laços de afetividade considerando-o como uso, 
apropriação, afeições e símbolos característicos de um espaço 
heterogêneo. 

 
[...] o território não é apenas o conjunto dos 
sistemas naturais e de sistemas de coisas 
superpostas; o território tem que ser entendido 
como o território usado, não o território em si. O 
território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que 
nos pertence. O território é o fundamento do 
trabalho; o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida. É o 

                                                 
2
 Estas propriedades são consideradas pelo estado como de domínio da União. 
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território usado que é uma categoria de análise. 
(SANTOS, 2006, p. 14).  

 
Consideramos as ilhas fluviais sanfranciscanas como um 

território “usado” pelos que vivem, apropriam e fazem deste um meio 
de reprodução da vida cotidiana. As ilhas, para os seus moradores vão 
além de um simples espaço consolidado, pois é um uso contínuo em 
suas diferentes formas de realização cotidiana, aquilo por meio do 
qual as manifestações sociais acontecem, não em qualquer espaço, 
mas naquele lugar. 

A legitimação do território se dá pelo uso material, validado 
pelo trabalho na terra, com a produção dos recursos necessários à 
sobrevivência da unidade familiar. Neste caso, o território apropriado 
se diferencia e até mesmo se opõe ao território jurídico do Estado. 
Todos os seus moradores necessitam “daquele” território para 
existirem. Porém, em seu interior, ocupam e moram ilegalmente em 
seus pequenos lotes.  

Portanto, a formação de um território depende não apenas de 
fatores de ordem espacial, mas também de representatividade e 
significação. Mascarenhas (2006) numa leitura da produção de 
identidade num bairro de Lisboa traz a seguinte reflexão: 

 
[...] através do esforço de identificação por parte 
dos seus habitantes, esforço que tem como 
origem uma conjuntura: uma população 
heterogênea que partilha o mesmo espaço, 
voluntária ou obrigatoriamente. É através do jogo 
de dualidades entre espaços e grupos que 
tentamos mostrar este labor de identificação e de 
ensino permanente de procura de uma ordem 
(compromisso) da coexistência entre estes 
grupos. (MASCARENHAS, 2006, p. 159). 

 
Trata-se de um território representado, uma Geografia 

imaginária, onde as pessoas que habitam relacionam-se em função das 
suas experiências vividas. Esta extrema subjetividade produz outro 
território. Um território não apenas de produção, mas onde as ações 
interativas, sociais e simbólicas acontecem e fazem surgir um 
sentimento de auto-afirmação dos seus povoadores, viventes e 
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produtores de identidade, conforme afirma Mascarenhas (2006) 
“espaços de auto e hetero-identificação”. 

Souza (1995) aponta que: 
 

O território surge, na Geografia política, como o 
espaço concreto em si (com seus atributos 
naturais e socialmente construídos) que é 
apropriado, ocupado por um grupo social. A 
ocupação do território é vista como algo gerador 
de raízes e identidades: um grupo não pode mais 
ser compreendido sem o seu território, no 
sentido de que a identidade sócio-cultural das 
pessoas estaria inarredavelmente ligada aos 
atributos do espaço concreto (natureza, 
patrimônio arquitetônico “paisagem”). (SOUZA, 
1995, p. 84). 

 
O domínio de um lugar com representatividade própria faz dele 

um “espaço preciso” com características peculiares e formas 
singulares de agir. Os sujeitos, ao se afirmarem enquanto viventes de 
um território de pertencimento, mesmo quando juridicamente ilegal, 
traçam identidades peculiares, a partir da coletividade, por estarem 
“ali” e serem “dali”. Para Lopes (2006, p. 137) “o território faz laços e 
é factor de múltiplas afiliações e pertenças, base de todo o processo 
de produção e recomposição identitária”. Assim, a identidade é 
tratada como algo em constante construção, um campo de conflitos 
onde acontecem os processos de identificação com o lugar.  

Segundo Massey ( 2000) devemos pensar três noções de um 
sentido de lugar. Primeiro, “ele é absolutamente não estático”, fruto 
de interações e processos. Segundo, ele não deve “ter fronteiras no 
sentido de divisão demarcatórias” (MASSEY, 2000, p. 184) os lugares 
estão interconectados, integrando o global com o local, articulando 
“redes de relações e entendimentos sociais” independente de 
fronteiras e pontos fixos. Terceiro, “os lugares não tem „identidades‟ 
únicas ou singulares: eles estão cheios de conflitos internos” 
(MASSEY, 2000, p. 185), isso não significa dizer que não devemos 
tratar com importância as especificidades, mesmo porque a história 
acumulada e as interações sociais reafirmam singularidades. 

Tais singularidades podem ser percebidas pelos vínculos 
identitários e territoriais, “fonte de significados e experiências de um 
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povo”. Esta identidade passa a ser entendida por por Castells (1999, 
p. 22) como sendo “o processo de construção de significados com 
base em um atributo cultural”.  

Stuart Hall (1999) sugere que o processo de formação de 
identidades encontra-se em permanente construção: 

 
Assim, em vez de falar da identidade como uma 
coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e 
vê-la como um processo em andamento. A 
identidade surge não tanto da plenitude da 
identidade que esta dentro de nós como 
indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é 
“preenchida” a partir de nosso exterior, pelas 
formas através das quais nós imaginamos ser 
vistos por outros. (HALL, 1999, p.39). 
 

Para Haesbaert (1999) a identidade social e a formação 
territorial estão interligadas. “Toda identidade social é definida 
fundamentalmente através do território, ou seja, dentro de uma 
relação de apropriação que se dá tanto no campo das idéias quanto no 
da realidade concreta” (HAESBAERT, 1999, p. 173). Sendo assim, a 
identidade evidencia o conteúdo simbólico-identitário do grupo social 
com o território. 

 
[...] todo território “funcional” tem sempre 
alguma carga simbólica, por menos expressiva 
que ela seja, e todo território “simbólico” tem 
sempre algum caráter funcional, por mais 
reduzido que ele seja. (HAESBAERT, 2005, p. 
6777). 

 
A identidade se cria e se estabelece através dos laços de 

afetividade com as pessoas, ao longo e por meio da reduplicação de 
seus modos de vida3 e de suas representações de um afetivo e efetivo 
espaço de vivência. “Uma identidade não é algo de estável, mas sim 
um devir, uma intenção identificadora, um processo em permanente 

                                                 
3 A categoria está sendo utilizada como um conjunto de técnicas e costumes 
construído e passado socialmente, o que La Blache (1946) denominou de “gênero de 
vida”. 
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tensão. É esta tensão que determina a eficácia social dos processos de 
identificação” (MASCARENHAS, 2006, p. 166). As experiências 
vividas se fazem pela identificação, ou seja, pelos diferentes usos do 
território, com funcionalidades e afinidades plurais. 

 
[...] há uma realidade, não menos real, que é 
produzida por habitantes que estabelecem uma 
relação com o instituído através da experiência 
vivida e produzem um território representado 
nascido de uma rede de representações e 
equívocos. (MASCARENHAS, 2006, p. 167). 

 
São experiências que se concretizam em função da durabilidade 

e intensidade com que acontecem.  A reprodução dos saberes e a 
formação de identidades “sócio-espacial” criam um lugar com 
heranças históricas; um lugar presente na memória e evidenciados nas 
representações do território como espaços vividos e dotados de 
significados. A identidade na verdade se forma “não apenas com o 
espaço físico, concreto, mas com o território e, por tabela, com o 
poder controlador desse território” (SOUZA, 1995, p. 84). 

É por meio do estabelecimento de vínculos, por criações, 
invenções humanas, assim como por intermédio de práticas sociais 
que se reproduzem em um território e como um território, é o que 
constitui uma territorialidade. As necessidades e os desejos de 
reprodução de outras territorialidades estão mesclados e atribuídos a 
diversas construções sociais, conforme observado nos territórios das 
ilhas fluviais. 

 
[...] a territorialidade adquire um valor bem 
particular, pois reflete a multidimensionalidade do 
“vivido” territorial pelos membros de uma 
coletividade, pelas sociedades em geral. Os 
homens “vivem”, ao mesmo tempo, o processo 
territorial e o produto territorial por intermédio 
de um sistema de relações existenciais e/ou 
produtivas. (RAFFESTIN, 1993, p. 158). 
 

Nas idéias deste autor as marcas do território são as 
territorialidades, formada pelas relações simbólicas, políticas e 
econômicas, todas elas mediadas pelas múltiplas escalas do poder. 
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Algo dinâmico, com funções, representações e mobilidades que se 
mesclam e se sobrepõe em função do acesso.  

Sua manifestação pode ser percebida nas ilhas fluviais 
sanfranciscanas, cuja territorialização é expressa pela criação de 
vínculos espaciais em um lugar do/no rio juridicamente “invadido” e 
fisicamente instável, porquanto ilhas podem ser alagadas 
periodicamente, podem mudar drasticamente a sua forma física e, no 
limite, podem até mesmo desaparecer. Os significados são outros, 
estão justapostos através de um modo de vida que repete o de outras 
populações não-ilheiras, mas que diante delas possui especificidades. 
Ninguém habita uma pequena ilha instável em um rio sem que isto 
deixe de marcar sentimentos, saberes, sentidos e significados 
profundamente.  

O território insular, talvez mais do que qualquer outro, é para 
os seus moradores um lugar e um modo de se reconhecerem 
enquanto construtores de formas tão iguais as outras, quanto 
peculiares de produção de bens, de reprodução da vida e de criação de 
sociabilidades. 

 
Em todos os casos os atores se verão 
confrontados com necessidades que passam pela 
defesa de um território, enquanto expressão da 
manutenção de um modo de vida, e recursos 
vitais para a sobrevivência do grupo, de uma 
identidade ou de liberdade de ação. (SOUZA, 
1995, p. 109-110). 
 

A identidade e a territorialidade constituem o que dá sentido ao 
território; são percepções múltiplas que se afirmam de acordo com as 
manifestações de convivência. Não há um movimento de 
“homogeneidade sobre a heterogeneidade” opondo os vários 
conceitos que permeiam a discussão acerca da noção de território. Os 
encontros entre “ações” e “objetos” são as peças fundamentais para a 
sua composição, representado pela noção de territorialidade. A idéia 
de identidades e territorialidades mescladas, apresentada por 
Haesbaert (2006), traz uma base teórica bastante plausível para 
interpretação do conceito mencionado. 

Os territórios das ilhas fluviais, com os quais enfocamos este 
estudo, estão sendo constantemente (re) elaborados. Eles se formam 
pela necessidade constante de sobrevivência e de formação de uma 
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identidade, considerando-os como portadores de sentidos e 
significados que são atribuídos de acordo com determinadas vivências 
e experiências. 

 
2.2 O território de pertencimento 

 
Podemos pensar a constituição do território geográfico das ilhas 

fluviais do São Francisco a partir dos ciclos da natureza. Mas, como 
entender de que forma estes territórios quase imperceptíveis podem 
ser habitados e produtivos?  

As ilhas são formadas e passam a ser espaços de moradia e 
produção material em função dos ciclos das águas. No contexto do 
rio São Francisco elas possuem uma mutabilidade muito grande. 
Entre estações do ano e, sobretudo, entre anos de enchentes e de 
secas, elas podem emergir do rio, podem perder parte de suas terras 
ou podem simplesmente desaparecer. Assim, os territórios insulares 
são diferencialmente ocupados e utilizados somente quando os efeitos 
do clima sobre o rio lhes são favoráveis. Entre os seus usuários e/ou 
moradores o movimento espacial é percebido pelas observações da 
natureza. É também a mobilidade territorial que delimita o uso do 
território de acordo com a forma que a natureza temporariamente lhe 
dá. Assim, a cada ciclo do rio o espaço físico é reconfigurado e cabe 
aos seus moradores adaptarem-se a cada momento dele. 

A configuração socioespacial das ilhas fluviais do São Francisco 
permite uma variação na vida cotidiana de seus moradores em função 
dos ciclos das águas. Portanto, vimos que as ilhas do rio configuram 
um território de fluidez, onde as ações acontecem em função da 
“mobilidade”.  

As ilhas são territórios com extensões geográficas definidas 
pelas inconstâncias da natureza, se formam e se dissolvem, mas como 
na maior parte dos casos elas permanecem. Acabam sendo a 
referência espacial da vida dos que as ocupam e nelas vivem e/ou 
trabalham. As pessoas não consideram essencial a forma bruta 
assumida por uma ilha, mas o modo como suas mudanças geo-
ecológicas alteram suas condições de residência e/ou de manejo 
através do trabalho. Assim, as formas geográficas das ilhas mudam, 
mas a produção humana continua, com mais ou com menos espaços.  
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[...] formar-se e dissolver-se, construir-se e 
dissipar-se de modo relativamente rápido [...], ser 
antes instáveis que estáveis ou, mesmo, ter 
existência regular mas apenas periódica, ou seja, 
em alguns momentos – e isto apesar de que o 
substrato espacial permanece ou pode 
permanecer o mesmo. (SOUZA, 1995, p. 87). 

 
O que caracteriza o território das ilhas fluviais é a instabilidade, 

as flutuações de seus usos e a mobilidade de suas fronteiras. Isso 
porque as ilhas do rio são, frente às terras continentais, pequenas 
extensões de terras rodeadas pelas águas do rio São Francisco.  

Ilhas são territórios pouco observáveis ao olhar da ciência 
geográfica que carece de um estudo minucioso sobre a sua dinâmica 
territorial. São territórios “construídos (e desconstruídos) dentro de 
escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, anos, meses, ou 
dias; territórios podem ter uma existência periódica, cíclica” (SOUZA, 
1995, p. 81). 

Na perspectiva de Souza (1995) a flutuação do território é 
utilizada para denominar locais de ocupações múltiplas. Neste caso, 
adoto uma abordagem diferente da utilizada pelo autor. Embora as 
ilhas observem também os tempos de flutuações, sua intensidade é 
vista de maneira diferente. Enquanto os territórios flutuantes na 
perspectiva de Souza (1995) referem-se à dias ou horas, no caso das 
ilhas, referem-se às estações climáticas.  

Outro fator importante de ser observado é o uso comum e 
diferenciado do território. Inicialmente a ocupação das ilhas se dá por 
moradores fixos ou trabalhadores que necessitam de um ambiente 
para moradia e trabalho. Posteriormente começam a chegar os “de 
fora”, tal como acontece em inúmeras ilhas marinhas e algumas 
fluviais. O que muda neste processo de ocupação é a diferença na 
produção material. Assim, enquanto turistas e veranistas chegam às 
ilhas movidos pelo desejo do sol e do tempo “bom” para praias e 
pescas, os seus habitantes observam um outro ciclo do passar do 
tempo.  

Sabemos que no “tempo da seca” as ilhas são um recurso e um 
abrigo, no “tempo da águas” elas se transformam em recursos 
limitados quando o rio permite e em uma perene ameaça devido às 
enchentes. Estes territórios fluviais podem aparecer e desaparecer de 
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acordo com o tempo/espaço. São “territórios com uma 
temporalidade bem definida” (SOUZA, 1995, p. 91). 

As pessoas que moram nas ilhas, sabem conviver com a fluidez 
de seus territórios, observam a natureza e sabem quando é chegada a 
hora de abandonar suas propriedades e partir para a “terra firme” em 
busca de abrigo, enquanto não é possível residir e trabalhar nas 
“terras do rio”. Buscam moradias provisórias em outros espaços 
próximos, geralmente em casas de parentes que vivem na cidade ou 
até mesmo nas terras altas da beira do rio. Esperam o tempo certo 
para voltar e retomar a vida em seu território de convívio e de 
trabalho.  

As ilhas são uma referência como lugar de moradia e de 
trabalho. Porém, é preciso respeitar as regras da natureza. Em épocas 
que as águas do rio São Francisco diminuem, é chegada a hora dos 
moradores retornarem para as suas residências, onde realmente 
criaram as marcas de um lugar. Esta afinidade com o território é 
sentida quando eles estão ausentes de seu lugar de origem, ou seja, de 
seus territórios de vida. 

Estes homens e mulheres vivem “territorialidades flexíveis”, um 
“vir-a-ser” das águas e das ilhas, como lugares de vivências em 
comum.  

 
[...] os processos de deslocalização de indivíduos 
com fraca mobilidade espacial fazem do 
enraizamento no espaço local e dos dispositivos 
de afiliação e pertença, o que nos leva a definir o 
espaço como um recurso simbólico na produção 
de sua identidade e a defini-la como uma 
identidade de território. (LOPES, 2006, p. 150). 

 
As ilhas são territórios de produção social, onde todas as ações 

de vida e trabalho acontecem em função da existência de um 
território que não é fixo, mas sim fluido, presente na vida das pessoas 
por todo o tempo. “Os espaços são os mesmos e são outros, mudam. 
Tal como as sociedades, os territórios têm também a sua história” 
(BRANDÃO, 1995, p. 171). 

Uma fluidez de territórios insulares gera características ímpares 
às ilhas, a força maior que rege a vida nestes territórios é organizada 
em função da sua formação natural, estabelecida pelos ciclos da 
natureza e a ocupação social do território. Nas ilhas existe um período 



Angela Fagna Gomes de Souza 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

140 

determinado para a apropriação e utilização dos recursos, seus 
moradores partilham experiências de enraizamento e deslocamentos 
durante as estações do ano. 

 
E é através da partilha dos mesmos espaços, 
reconhecidos como elementos de enraizamento 
local, que se forjam as representações colectivas 
do território e a que se associa um sentimento de 
pertença. Esses traços de reconhecimento 
colectivo geram, no confronto com outros 
espaços, a imagem de marca de um lugar, cidade 
ou região. (VAZ, 2001, p. 220). 

 
Para tanto, o ir e o vir das chuvas é o que determina o tempo de 

estadia nas ilhas. A chegada das águas é tempo de partir. A chegada 
do sol é tempo de voltar. São esses ciclos que dão essência as ilhas, 
aos territórios. As ilhas enquanto territórios dão dinâmica a vida 
social. Neste sentido, o “vir-a-ser” dos territórios é o “vir-a-ser” da 
vida cotidiana.  

O território das ilhas são representativos, marcado por 
múltiplas funcionalidades e territorialidades plurais. Sendo assim, 
classificamos as ilhas do rio São Francisco primeiramente enquanto 
forma de dominação, por ser um espaço sob a jurisdição do Estado. 
São territórios considerados como patrimônio público, onde o poder 
se dá pelas leis estaduais e federais. O Estado aparece, neste caso, 
como um regulador de fronteiras. 

Porém, a legitimação do território, no caso específico das ilhas 
Sanfranciscanas, acontece através da força da tradição, do direito 
costumeiro opondo-se à propriedade do Estado. Assim, o território é 
para os moradores das ilhas uma maneira de se auto-afirmarem 
enquanto construtores de formas próprias de produção. Em função 
das necessidades básicas de sobrevivência, os que vivem nas ilhas 
partilham saberes e estabelecem vínculos, na intenção de manterem-se 
enquanto viventes de um grupo. 

Buscamos entender as formas de construção de um território 
realizadas através de relações simbólicas e socialmente culturais. “É 
pela existência de uma cultura que se cria um território e é por ele que 
se fortalece e se exprime a relação simbólica existente entre cultura e 
espaço”, (BONNEMAISSON, 2002, p. 101). Sendo assim, “o 
território é, ao mesmo tempo, „espaço social‟ e „espaço cultural‟”. Este 
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autor traz a característica de um território privilegiando a sua 
dimensão simbólico-cultural e afirmando que “a territorialidade é a 
expressão de um comportamento vivido” e ainda, “uma oscilação 
contínua entre o fixo e o móvel” (Ibid., p. 107). “Enquanto o espaço 
tende à uniformidade e ao nivelamento, o território lembra as idéias 
de diferença, de etnia e de identidade cultural” (Ibid., p. 126). 

Com esta leitura percebemos que a reprodução dos saberes e a 
formação de identidades “sócio-espaciais”, criam um lugar com 
heranças históricas, presente na memória e evidenciados nas 
representações do território como espaços vividos e dotados de 
significados. A identidade na verdade se forma “não apenas com o 
espaço físico, concreto, mas com o território e, por tabela, com o 
poder controlador desse território”, (SOUZA, 1995, p. 84). 

As ilhas não devem ser analisadas pela mesma forma geográfica 
por todo o tempo, é mutável e se constrói de maneiras múltiplas. Para 
os que vivem nestes territórios o que legitima a propriedade nas ilhas 
é a posse, garantida pelo trabalho e não o poder do Estado. O 
trabalho e os seus efeitos sobre um território é o que atribui 
legitimidade e poder para os moradores das ilhas, como forma de 
garantir o pertencimento nestes espaços. E ainda, garantem a 
formação de uma territorialidade por meio de uma identidade, com 
produção de uma cultura com representações simbólicas e de 
afetividade.  

 
O sentimento identitário permite que se sinta 
plenamente membro de um grupo, dotá-lo de 
uma base espacial ancorada na realidade [...] os 
problemas do território e a questão da identidade 
estão indissociavelmente ligados: a construção 
das representações que fazem certas porções do 
espaço humanizado dos territórios é inseparável 
da construção das identidades. Uma 
e outra, estas categorias são produtos da cultura, 
em um certo momento, num certo ambiente: os 
dados objetivos permitiriam, no mesmo quadro, 
definir outras identidades e outros territórios [...]. 
(CLAVAL, 1999, p. 16). 
 

A formação de territórios e a construção de identidades são 
questões interligadas. Assim, a ocupação das ilhas caracteriza-se pela 
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metamorfose de seus territórios formados a partir de arranjos e 
estratégias próprias de existência, o que faz deles, um micro-território 
do ponto de vista espacial e um multiterritório do ponto de social, 
cultural e ambiental.  

 
III CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Analisamos inicialmente como a legislação considera os 

territórios fluviais, bem como, procuramos entender quais as garantias 
de proteção e/ou apropriação que possuem as pessoas que moram 
nestes ambientes. A categoria território aparece neste caso, como o 
ponto principal para entender esta dualidade entre o direito 
costumeiro e as leis estatais. Para entendermos tal categoria passamos 
a analisá-lo através dos ciclos da natureza, fazendo-se e refazendo-se a 
cada ano de cheia do rio São Francisco. Entender tal dinâmica é uma 
característica primordial para saber viver em uma ilha. A partir dos 
vínculos territoriais conseguimos evidenciar as relações e formas de 
comportamento dos “ilheiros”, detentores de um território tido como 
vínculo identitário com o rio e, por conseguinte, com a natureza que 
o cerca. 

Identificamos que morar em uma ilha não é tarefa fácil. São 
evidentes as incertezas de viver em um território rodeado pelas águas. 
Porém, existe também a satisfação dos moradores em morar perto do 
rio São Francisco e retirar da natureza apenas os itens necessários 
para a sua sobrevivência.  

A relação homem-natureza se faz pelos vínculos de 
pertencimento, respeito e harmonia com a terra e com o rio. Os 
moradores das ilhas Sanfranciscanas constroem suas casas, plantam, 
colhem e pescam, mas sabem que vivem no “lugar do rio”. Respeitam 
as regras da natureza e sabem quando é tempo de sair de suas casas e 
deixar o rio “lavar” as terras das ilhas. Entendem a dinâmica das 
cheias e secas e plantam conforme os ciclos do rio. São pessoas que 
carregam um saber profundo, aprendido através de anos de convívio 
nas/entre as margens do rio São Francisco. Sendo assim, a relação de 
proximidade dos moradores com a natureza é bastante significativa. 

A territorialidade das ilhas é formada em função de um “espaço 
de vida” onde o habitar caracteriza a essência principal do viver. 
Mesmo sendo ilhas de dupla função (trabalho e lazer), para as famílias 
que moram integralmente neste território os saberes tradicionais ainda 
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prevalecem. Mesmo em menor quantidade, as famílias que vivem e 
plantam nos espaços das ilhas são as que caracterizam essencialmente 
este território como sendo de apropriação e uso. São eles que dão 
sentido a um modo de vida tipicamente “ilheiro”, capaz de traduzir 
em símbolos e significados uma gama plural de saberes característicos 
de quem vive, ensina e aprende com a natureza e com as águas do rio 
São Francisco.  

Atualmente a grande preocupação é que ao longo dos anos o 
território das ilhas passe a ser cada vez mais ocupados exclusivamente 
por “turistas”. Como já vem acontecendo, este tipo de exploração 
acaba afastando os “ilheiros” de seus territórios de moradia e trabalho 
fazendo com que a vida em comunidade e os saberes tradicionais 
específicos desta gente acostumada a lidar com as águas do rio São 
Francisco se perca com o passar dos anos. 

Apesar da simplicidade no viver a vida, muitos “ilheiros” 
traduzem o significado do viver entre as águas com seus 
conhecimentos adquiridos ao longo de toda uma vida morando 
sempre perto das águas do rio São Francisco.  

Além dos dados colhidos durante as pesquisas de campo, 
perpassados pelas análises teóricas, ficam algumas indagações: o que é 
limitado diante da imensidão das águas do rio São Francisco? Qual é a 
situação do rio São Francisco e de suas ilhas frente à apropriação 
política, econômica e cultural? Qual é a lógica de reprodução da vida 
nos territórios das ilhas? Como ficariam os atuais moradores que 
mesmo em menor quantidade vivem e plantam nestes territórios? 
Como os órgãos governamentais continuarão lidando com esta 
dualidade?  

Estes questionamentos apontam que não pretendemos esgotar 
as discussões sobre o rio São Francisco e mais especificamente sobre 
os moradores das ilhas fluviais. O que pretendemos é trazer novas 
abordagens que sirvam de caminho para pesquisas futuras. São 
pessoas e lugares únicos, presentes nas águas do rio São Francisco, 
que por onde passam carregam esperanças e certezas de vidas 
trilhadas em função do caminho de suas águas.  
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RESUMO 
O estudo, abrangendo o conjunto da zona urbana de Aracaju analisou 
as principais características do espaço urbano, sendo geradas matrizes 
para cada aspecto observado, e atribuídas notas variando entre 1 e 5, 

                                                           
1 Estudo desenvolvido no Laboratório de Planejamento e Promoção da Saúde do 
Instituto de Tecnologia e Pesquisa - ITP/UNIT e elaborado com apoio do CNPq  



Vania Fonseca, Antonio Fernando Cabral Gonzaga Junior, Sandra Regina O. P. B. 

Ferro e Ana Célia G. M. Soares                                                       148 

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

com os valores mais altos atribuídos às condições mais desejáveis. A 
partir do conjunto de matrizes foi elaborada nova matriz, sintetizando 
as condições observadas em cada bairro, de forma a poder ser 
utilizada como instrumental para o planejamento urbano, 
especialmente vinculado aos setores de defesa civil e saúde pública. 
Palavras-chave: Caracterização sócio-ambiental; Aracaju; Mapeamento 
por bairro. 
 
ABSTRACT 
The study, covering the whole urban area of Aracaju analyzed the 
main characteristics of urban space, being generated matrices for each 
point observed, and assigned grades ranging from 1 to 5, with higher 
values assigned to more desirable conditions. From the set of 
matrices new matrix was prepared, summarizing the conditions 
observed in each neighborhood, so it can be used as instruments for 
urban planning, especially linked to the sectors of civil defense and 
public health. 
Key words: Social and environmental characterization;  Aracaju;  
Mapping by neighborhood 
 
RESUMEN 
El estudio, que abarca toda el área urbana de Aracaju analizado las 
principales características del espacio urbano, se generan matrices de 
cada punto observado, y se asignan los grados que van desde 1 a 5, 
con mayores valores asignados a las condiciones más deseables. Del 
conjunto de las matrices se elaboró una nueva matriz, un resumen de 
las condiciones observadas en cada barrio, por lo que pueden ser 
utilizados como instrumentos para la planificación urbana, 
especialmente vinculados a los sectores de la defensa civil y la salud 
pública. 
Palabras-clave: Caracterización socio ambiental; Aracaju; Mapeo por 
barrio 
 
IINTRODUÇÃO  

 

O processo de urbanização é alvo de estudo em diversas áreas 
do conhecimento, constituindo-se como um complexo de relações 
sociais, que vem se intensificando de forma acelerada em diversas 
partes do mundo, com crescente aceleração ao longo do século XX. 
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Esse processo varia de acordo com as peculiaridades locais, 
resultando em diferentes intensidades e formas. Por se constituir em 
ponto central de decisões e atividades econômicas bastante diversas, 
“...a cidade resulta em formas variadas de uso, que se fragmentam e se 
articulam entre si, constituindo-se um reflexo da sociedade.” 
(FRANÇA, 1999, p. 25).  

Diante da concentração populacional a cidade passa a ser alvo 
de fortes investimentos em sua estrutura urbana; entretanto, essa 
distribuição não se dá de forma homogênea no conjunto da área 
ocupada, pois geralmente há um complexo conjunto de investimentos 
em áreas mais favorecidas economicamente, enquanto que outras 
sofrem com a precariedade em sua infra-estrutura (SANTOS, 1994).  

Aracaju, embora seja conhecida por ter qualidade de vida 
superior à grande maioria das cidades brasileiras, vem sofrendo com o 
crescimento desordenado da sua zona urbana, o que reflete no 
recrudescimento da violência, em todas as suas formas, no aumento 
da ocorrência de desastres e de focos de transmissão de doenças 
como as verminoses e a dengue, dentre outras (ROSA, 2009; 
ARAUJO et al, 2006).  Mas essa área urbana, de porte médio e com 
população bastante inferior a um milhão de pessoas, apresenta 
potencialmente maior facilidade de alocação de infra-estrutura urbana, 
de controle social, do uso do solo e médico-sanitário, portanto, de 
redução do volume de desastres, da violência e da ocorrência de 
doenças infecto-contagiosas.  

Assim, essa tendência de aumento da violência, dos desastres e 
das doenças pode e deve ser revertida, através do conhecimento 
sistematizado dos fatores causais associados, que possam embasar 
adequadamente o planejamento de ações preventivas.  A análise da 
ocorrência de eventos na zona urbana e sua relação com ambientes 
favoráveis ou hostis à violência, aos desastres e às doenças se 
constituem em passo importante para a geração do conhecimento, 
pois permite o permanente monitoramento da situação e, por 
extensão, a tomada de posição visando o controle de fatores 
indesejáveis (ADORNO, 2003).     

Recentemente estão crescendo, em todo o mundo, os índices 
de violência urbana, aqui entendida como o fenômeno social de 
comportamento transgressor e agressivo ocorrido em função do 
convívio urbano, e que tem suas raízes nos valores sociais, culturais, 
econômicos, políticos e morais da sociedade (PEIXOTO, LIMA e 



Vania Fonseca, Antonio Fernando Cabral Gonzaga Junior, Sandra Regina O. P. B. 

Ferro e Ana Célia G. M. Soares                                                       150 

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

DURANTE, 2004). Assim, sociedades com tradição cultural de 
violência, grandes disparidades sociais e econômicas, divisões étnicas 
conflituosas mesmo que não declaradas, funcionamento deficiente de 
mecanismos de controle social, político e jurídico, são mais propícias 
ao recrudescimento da violência urbana e suas manifestações mais 
extremadas (BEZERRA JÚNIOR, 2006). 

No Brasil, muitos são os estudos sobre a violência, quase 
sempre vinculando condições sociais e econômicas como fatores 
causais. O Centro de Estudos da Violência da Universidade de São 
Paulo (NEV-USP) apresenta vários estudos relacionando qualidade de 
vida, exclusão sócio-econômica, violação dos direitos humanos e 
desigualdade social que, direta ou indiretamente vinculam a 
ocorrência da violência a bases territoriais, como o é caso do artigo 
“Direitos humanos e violência. A geografia do crime e a insegurança 
na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo”, de L. 
A. F. de Souza (2002). 

O conhecimento situacional-ambiental em estudos sobre 
criminalidade urbana é também alvo de estudos do Centro de 
Estudos de Criminalidade e Segurança da Universidade Federal de 
Minas Gerais, com registro de várias dissertações e monografias que 
tratam de abordagens que fogem à restrição da abordagem causal, por 
considerarem a interveniência de fatores espaço-temporais, como o 
estudo “Criminalidade urbana violenta: uma análise espaço-temporal 
dos homicídios em Belo Horizonte” (SILVA, 2007). 

A ocorrência de desastres e o recrudescimento das doenças 
vinculadas ao uso do solo e ao saneamento básico, também estão 
direta ou indiretamente relacionadas à violência e às condições gerais 
do meio urbano e ocupação do solo, isto é, tanto ao sítio urbano 
quando à sua utilização. Recentemente passou a ser considerado 
outro fator agravante que são os eventos climáticos mais intensos, que 
contribuem para a ocorrência dos desastres e de novos casos de 
doenças endêmicas (CONFALONIERI e MARINHO, 2007), sendo 
também considerado vinculado, embora de forma indireta, ao 
aumento da violência (CARDIA, 2000).   

No estudo da violência, desastres e saúde na zona urbana, é 
necessário que as causas potenciais sejam buscadas, relacionadas não 
apenas a alterações da sociedade, mas a alterações de um conjunto de 
fatores, onde se incluem os de localização relativa e vizinhança, que 
favorecem a interação de fatores que, direta ou indiretamente 
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associados, podem favorecer a ocorrência de atos de violência, de 
desastres e de focos de doenças. É o que Beato Filho (2002) chama de 
ambiente de oportunidades que se relacionam com a ocorrência dos 
eventos e mantém correlação espacial sendo, portanto, vinculados à 
base geográfica.   

Além disso, como os fatores intervenientes estão vinculados às 
especificidades do lugar, é necessário que sejam feitos estudos 
sistemáticos voltados para cada área/região específica, para o 
conhecimento da evolução da ocorrência de atos de violência, 
desastres e doenças em cada lugar e seu diagnóstico atual. Dessa 
forma é possível não apenas conhecer o processo que levou ao 
presente, mas que a situação atual possa ser constantemente 
monitorada através da atualização periódica dos dados, o que 
permitirá a análise da situação atual e as tendências futuras a curto, 
médio e longo prazo. Esse monitoramento permite, também, que 
providências sejam tomadas para a solução dos problemas de cada 
lugar e seja feita a avaliação dos resultados conseguidos com o 
desenvolvimento das ações (FERREIRA, 2001). 

A proposta deste estudo se embasou em outros, mas o que é 
inovador é a realização de estudo abrangendo o conjunto da zona 
urbana da capital de Sergipe, que cobre todo o território municipal, 
enfocando cada bairro como uma unidade, assim permitindo a 
comparação entre os bairros de Aracaju. Essa análise permite gerar o 
conhecimento da integração das principais características do meio 
físico, do meio social, distribuição dos equipamentos urbanos, 
ocorrência de áreas de preservação e áreas de risco (enchentes, 
deslizamento, gasodutos e oleodutos no subsolo, e outras), condições 
de vias de tráfego e pontos de estrangulamento, áreas com problemas 
de saneamento (canais pluviais utilizados para esgoto sanitário, 
terrenos baldios e outros), áreas que se constituem em obstáculo à 
interligação intrabairro e  entre as várias partes da cidade.  

A caracterização do conjunto de bairros de Aracaju permite 
oferecer subsídios a estudos das relações da violência, dos desastres e 
de doenças, com diferentes grupos de fatores sócio-ambientais. O 
mapeamento das condições sócio-ambientais dos bairros possibilita, 
através da sobreposição de imagens, a exposição de detalhes do 
conjunto da zona urbana que, de outra forma, não podem ser 
observados: a proximidade entre o local da ocorrência dos eventos e 
as condições do meio natural e do meio social que se constituem em 
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fatores facilitadores, potencializadores ou inibidores de eventos 
indesejáveis, se constituindo em instrumental de grande utilidade para 
o planejamento urbano, especialmente dos setores de defesa civil e 
saúde pública. 

 
 

II O ESTUDO 

 

O estudo foi realizado com dados secundários e observação 
direta em campo, inclusive com levantamento amostral de uso do 
solo. Os dados secundários foram levantados em diversas fontes e 
registrados de diferentes formas: bibliografia, cartografia, fotografia, 
documentos. As variáveis foram levantadas, sempre tomando o bairro 
como unidade e, dentro dele, quando possível, a localização da 
ocorrência de fatores considerados relevantes. Foram levantadas a 
população e características sócio-econômicas, o uso do solo 
(residencial, comercial, industrial, serviços públicos e áreas de uso 
comunitário); as principais vias de tráfego e nós, áreas de preservação 
permanente, áreas de utilização restrita e aspectos geoambientais; a 
existência das redes de gás instaladas no subsolo; os obstáculos à 
interligação intra-urbana; as áreas consideradas de risco e das áreas 
com problemas de saneamento; condomínios fechados, conjuntos 
habitacionais, terrenos vazios, ferrovia, canais e rios.  

As principais fontes de dados secundários foram os acervos de 
instituições públicas (Secretarias, Delegacias, Diretorias, 
Coordenadorias e semelhantes), bibliotecas, Petrobrás, Administração 
Estadual do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de Recursos Naturais 
Renováveis, Defesa Civil de Sergipe, Corpo de Bombeiros Militar de 
Sergipe, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Foram levantados dados referentes à população por bairros de 
Aracaju, para analisar a evolução do crescimento populacional da 
cidade e de cada bairro separadamente, utilizando dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em seguida foram 
realizados os levantamentos de campo, com observação direta e 
contagem de uso de solo por tipo em quarteirões amostrais, 
permitindo caracterizar as condições ambientais de cada bairro. 

O trabalho de observação direta se constituiu em intenso 
trabalho de campo em cada bairro, inclusive com o uso de GPS e a 
elaboração de croquis de áreas que melhor representassem o bairro. 
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Foram utilizados dois tipos de instrumentos de levantamento de 
informações: caderno de campo e formulário para descrição das áreas 
tomadas como amostra em cada bairro. Para maior fidedignidade das 
observações e diminuição de vieses típicos da percepção, a 
observação direta foi documentada com fotografias e gravações 
descrevendo o que estava sendo observado. As fotos e as transcrições 
das gravações foram utilizadas para a análise das informações 
registradas no caderno de campo e no formulário de descrição 
amostral.  

A análise das informações de campo foram classificadas por 
valores no intervalo de 1 a 5 e o conjunto das análises permitiu a 
elaboração de uma matriz de valores reunindo todos os bairros de 
Aracaju, de forma a possibilitar análises comparativas e estabelecer 
classes para o mapeamento temático.  

 
III RESULTADOS  

 
O conjunto de análises sobre as características sócio-ambientais 

de Aracaju, a nível de bairro, permite conhecer a situação atual de 
cada um dos bairros da cidade e inferir tendências evolutivas, 
especialmente quando as condições observadas são analisadas 
considerando-se o crescimento populacional.  
 
3.1. População e crescimento populacional por bairro 

 
A cidade de Aracaju ocupa uma área de 181,8 km², abrangendo 

a totalidade do território municipal. Sobre essa área havia, em 1996, 
uma população de 428.194 habitantes, que passou para 461.534 em 
2000, representando crescimento de 7,79% (BRASIL, 1996; BRASIL, 
2000; BRASIL, 2007). Dados mais recentes informam que a 
população residente em Aracaju, em 2007, chegou a 520.303 
habitantes, representando um crescimento bastante significativo, de 
12,73% no período de sete anos. Considerando o período de 11 anos, 
entre os anos de 1996 e 2007, o crescimento populacional foi de 
21,51%.  

A análise por bairro permite observar que o crescimento da 
população de deu de forma diferenciada nos diferentes bairros, sendo 
que alguns apresentaram grande crescimento populacional e outros 
perderam população.  
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Tabela 1 - Evolução da população dos bairros de Aracaju entre 1996 a 2007 
 

MUNICÍPIO E BAIRRO 

População residente 
Crescimento 

Populacional (%) 
Taxa de crescimento 

anual (%) 

1996* 2000** 2007 *** 
1996-
2000 

2000-
2007 

1996-
2007 

1996-
2000 

2000-
2007 

1996-
2007 

Aracaju 428.194 461.534 520.303 7,79 12,73 21,51 1,89 1,81 1,84 

Aeroporto 3.867 5.969 9.386 54,36 57,25 142,72 11,46 7,02 8,67 

América 17.294 16.591 15.692 -4,06 -3,79 -7,7 -1,03 -0,58 -0,75 

Atalaia 8.236 8.597 11.379 4,38 32,36 38,16 1,08 4,29 3,08 

Bugio 15.735 16.498 16.249 4,85 -1,51 3,27 1,19 -0,23 0,3 

Capucho 1.381 868 889 -37,15 2,42 -35,63 -10,96 0,36 -4,04 

Centro 9.255 8.146 8.117 -11,98 -0,36 -12,3 -3,14 -0,05 -1,22 

Cidade Nova 20.223 22.305 24.045 10,3 7,8 18,9 2,48 1,13 1,64 

Cirurgia 6.092 6.071 5.767 -0,34 -5,01 -5,33 -0,09 -0,77 -0,51 

Coroa do Meio 10.610 14.065 14.950 32,56 6,29 40,9 7,3 0,92 3,27 

Dezoito do Forte 19.237 19.813 21.025 2,99 6,12 9,29 0,74 0,89 0,84 

Farolândia 26.841 27.211 33.696 1,38 23,83 25,54 0,34 3,26 2,15 

Getúlio Vargas 7.270 7.050 7.188 -3,03 1,96 -1,13 -0,77 0,29 -0,11 

Grageru 13.468 15.641 16.223 16,13 3,72 20,46 3,81 0,55 1,76 

Inácio Barbosa 6.816 7.718 9.487 13,23 22,92 39,19 3,16 3,14 3,15 
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MUNICÍPIO E BAIRRO 

População residente 
Crescimento 

Populacional (%) 
Taxa de crescimento 

anual (%) 

1996* 2000** 2007 *** 
1996-
2000 

2000-
2007 

1996-
2007 

1996-
2000 

2000-
2007 

1996-
2007 

Industrial 15.145 16.239 18.012 7,22 10,92 18,93 1,76 1,57 1,64 

Jabotiana 9.704 9.713 12.844 0,09 32,24 32,36 0,02 4,28 2,66 

Jardim Centenário 8.962 11.184 13.228 24,79 18,28 47,6 5,69 2,55 3,72 

Jardins  --- ---  5.175 ---  --- --- --- --- --- 

José Conrado de Araújo 13.430 13.175 13.418 -1,9 1,84 -0,09 -0,48 0,27 -0,01 

Lamarão 5.240 7.894 9.467 50,65 19,93 80,67 10,79 2,76 5,7 

Luzia 18.428 18.298 20.007 -0,71 9,34 8,57 -0,18 1,35 0,77 

Novo Paraíso 12.443 11.796 11.627 -5,2 -1,43 -6,56 -1,33 -0,22 -0,63 

Olaria 14.795 14.587 15.012 -1,4 2,91 1,47 -0,35 0,43 0,14 

Palestina 4.215 4.287 4.217 1,71 -1,63 0,05 0,42 -0,25 0 

Pareira Lobo 6.463 6.281 6.617 -2,82 5,35 2,38 -0,71 0,78 0,22 

Ponto Novo 20.649 19.688 20.931 -4,65 6,31 1,37 -1,18 0,92 0,13 

Porto Dantas 3.464 6.941 9.546 100,38 37,53 175,58 18,98 4,89 9,97 

Salgado Filho 4.766 4.549 4.298 -4,55 -5,52 -9,82 -1,16 -0,85 -0,96 

Santa Maria  .... .....  30.639  ... ...  ...  ...  ...  ...  

Santo Antônio 12.177 12.193 11.950 0,13 -1,99 -1,86 0,03 -0,3 -0,18 

Santos Dumont 22.304 23.593 25.061 5,78 6,22 12,36 1,41 0,91 1,1 
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MUNICÍPIO E BAIRRO 

População residente 
Crescimento 

Populacional (%) 
Taxa de crescimento 

anual (%) 

1996* 2000** 2007 *** 
1996-
2000 

2000-
2007 

1996-
2007 

1996-
2000 

2000-
2007 

1996-
2007 

São Conrado 23.699 24.897 27.177 5,06 9,16 14,68 1,24 1,32 1,29 

São José 7.420 6.438 5.940 -13,23 -7,74 -19,95 -3,49 -1,2 -2,06 

Siqueira Campos 15.603 14.714 15.705 -5,7 6,74 0,65 -1,46 0,98 0,06 

Soledade 3.100 6.321 6.544 103,9 3,53 111,1 19,5 0,52 7,25 

Suíça 11.615 11.334 11.208 -2,42 -1,11 -3,5 -0,61 -0,17 -0,33 

Treze de Julho 8.323 8.704 8.384 4,58 -3,68 0,73 1,13 -0,56 0,07 

Sem especificação 19.924 32.165 18.933 61,44 -41,14 -4,97 12,72 -7,64 -0,48 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
*Contagem da População 1996                                                                      
**Censo Demográfico 2000 
***Contagem da População 2007
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Dentre os bairros de Aracaju, três apresentaram crescimento 
superior a 100% no período 1996 a 2007: Porto Dantas (175,58%), 
Aeroporto (142,72%) e Soledade (111,10%). Merece destaque o bairro 
Lamarão, que cresceu 80,67%, Jardim Centenário (47,60%), Coroa do 
Meio (40,90%), Inácio Barbosa ( 39,19%),  Atalaia (38,16%), 
Jabotiana (32,36%) e  Farolândia (25,54%), que apresentaram 
crescimento acima da média observada para Aracaju, que foi de 
21,51%.  O bairro de Santa Maria, embora não tenha registros de 
anos anteriores por se constituir em área de ocupação recente, 
apresenta alto valor de população em 2007. O mesmo pode ser 
observado para o bairro Jardins, também de adensamento 
populacional recente.  

Os bairros que apresentaram crescimento negativo no período 
1996-2007, foram geralmente os de ocupação mais antiga e mais 
próximos da região central da cidade, com destaque para o bairro 
Capucho com perda de população da ordem de -35,63%, São José (-
19,95%), Centro (-12,30%), Salgado Filho (-9,82%), América (-
7,70%), Novo Paraíso (-6,56%), Cirurgia (-5,33%), Suissa (-3,50%), 
Santo Antonio (-1, 86%), Getúlio Vargas (-1,13%) e José Conrado de 
Araújo (-0,09%).  Esses bairros, sem exceção, tiveram substituição do 
uso do solo residencial por uso do solo comercial ou industrial, com a 
população anteriormente residente tendo saído para outras áreas da 
cidade, de ocupação mais recente.  

Levantamentos de campo permitiram verificar que alguns 
bairros estão com intenso crescimento predial em processo ou de 
conclusão muito recente, o que deverá alterar a relação população-
área, isto é, a densidade populacional dos bairros.  
 
3.2. Características sócio-ambientais dos bairros 

O conjunto de observações de campo, colocadas numa matriz 
síntese, deixa bastante clara a heterogeneidade da ocupação do solo 
nos diferentes bairros, com destaque para a área de expansão urbana, 
que não pode ser tomada como um único bairro e demanda novos 
estudos, inclusive para a necessária divisão em bairros de forma a 
embasar o planejamento urbano e o desenvolvimento de ações para 
essa região aonde o uso do solo vem sendo intensificado.   
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As tabelas 2 a 6, apresentam as características da ocupação do solo em Aracaju, com valoração da situação 
observada entre 1 e 5, sendo 1 igual à situação menos desejável e 5 igual à situação mais desejável. A tabela 2 
apresenta as características de classe social, conservação das edificações e percentual do uso do solo dividido nas 
classes: residencial, comercial, serviços, industrial e outros, este último englobando os serviços essenciais de saúde, 
segurança e educação, além de outros como religião, esportes e lazer.  

 
Tabela 2 - Característica da ocupação do solo em Aracaju, por bairro. 

Classe social, conservação predial e uso do solo. 2010 
 

Bairro 
  

Classe 
Social 

  

Conser-
vação  

predial 
  

Uso do solo % 

Resi-
dencial 

Comer- 
cial 

Servi-ços 
Indus- 

trial 
Outros 

Aeroporto 2 a 3  4 70 10 5 5 10 

America 2 a 3 4 75 10 7 3 5 

Atalaia 1 a 5 4 60 10 20 5 5 

Bugio 2 3 85 8 4 2 1 

Capucho 1 a 3 4¹ 2 8 10 0 80 

Centro 2 a 3 2 5 45 35 5 10 

Cidade Nova 3 3 80 10 5 2 3 

Cirurgia 3 3 90 5 3 1 1 
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Bairro 
  

Classe 
Social 

  

Conser-
vação  

predial 
  

Uso do solo % 

Resi-
dencial 

Comer- 
cial 

Servi-ços 
Indus- 

trial 
Outros 

Coroa do Meio 1 a 4 3 70 10 15 2 3 

Dezoito do Forte 2 a 3 3 18 10 6 1 5 

Farolândia 1 a 5 2 83 8 5 1 3 

Getulio Vargas 2 a 3 3 60 18 15 2 5 

Grageru  3 a 4 4 80 3 2 10 5 

Inacio Barbosa 2 a 3 3 25 20 5 30 20 

Industrial 2 2 40 10 10 30 10 

Jabotiana 2 a 4 4 75 10 8 1 6 

Jardim Centenario 2 2 90 5 2 1 2 

Jardins 4 a 5 5 74 15 5 1 5 

José Conrado de Araujo 2 3 75 10 10 1 4 

Lamarão 1 a 3 2 80 6 11 1 2 

Luzia 3 4 80 9 5 3 3 

Novo Paraiso 3 4 85 6 4 2 3 

Olaria 2 3 85 5 3 2 5 

Palestina 2 3 86 5 3 1 5 
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Bairro 
  

Classe 
Social 

  

Conser-
vação  

predial 
  

Uso do solo % 

Resi-
dencial 

Comer- 
cial 

Servi-ços 
Indus- 

trial 
Outros 

Pereira Lobo 2 a 3 3 86 5 4 4 1 

Ponto Novo 3 3 80 9 5 3 3 

Porto Dantas 1 1 80 5 2 1 2 

Salgado Filho 3 a 4 4 40 12 30 1 17 

Santa Maria 1 2 85 6 2 2 5 

Santo Antonio 2 a 3 3 82 7 4 2 5 

Santos Dumont 3 4 78 10 9 2 1 

São Conrado 2 3 80 15 3 1 1 

São José 3 a 4 4 30 16 15 4 35 

Siqueira campos 3 3 35 40 20 3 2 

Soledade 1 1 95 3 2 0 0 

Suissa 2 a 3 3 80 8 8 2 2 

Treze de Julho 4 a 5 5 35 30 20 5 10 

Zona de Expansão 2 a 4 2 a 4 90 5 2 2 1 

Fonte: Levantamento de campo por observação direta e amostragem  



Mapeamento Sócio-Ambiental Como Ferramenta Para Análise Das Relações Espaciais: Os bairros de Aracaju                                                        

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

n/o= não observado 
1= pior ou mais baixo a 5 = melhor, mais alto 
¹  Prédios públicos do Distrito Administrativo 
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A qualidade das áreas de lazer, das vias de circulação e a 
presença de obstáculos à circulação intrabairro, estão apresentadas na 
tabela 3, que tem como valor de cada bairro a situação predominante 
ou que mais se destaca. A situação que não pode ser observada ou 
que não ocorreu na observação direta, encontra-se registrada por n/o 
significando “não ocorreu”.  

Foram consideradas como obstáculos à circulação urbana, 
várias ocorrências: condomínios fechados ou fábrica ou campos de 
futebol ou terrenos baldios ou depósitos e semelhantes, que 
abrangem mais de uma quadra, portanto dificultando a ligação dentro 
do bairro. Esse situação é considerada importante e negativa não 
apenas para o conforto da mobilidade interna ao bairro, mas para a 
segurança da população, especialmente dos transeuntes, uma vez que 
as longas extensões de muros ou de terrenos sem ocupação, 
favorecem atos de marginalidade que vitimam, geralmente, as pessoas 
com menor poder aquisitivo, crianças, adolescentes e idosos. 

As áreas de lazer que abrangem mais de uma quadra não 
foram entendidas como obstáculo à circulação dentro do bairro, mas 
como área potencial para a interação entre os seus moradores e, 
portanto, valorizadas positivamente.  

 
Tabela 3 - Característica da ocupação do solo em Aracaju, por 

bairro. 
Áreas de lazer, qualidade das vias de circulação e obstáculos à 

circulação intra-bairro. 2010 
 

Bairro 
  

Qualidade de áreas de 
lazer 

Qualidade 
de vias de 
circulação 

Obstáculos à 
circulação intra-bairro 

Aeroporto 2 3 3 

America 2 3 3 

Atalaia 5 4 3 

Bugio 2 3 n/o 

Capucho n/o 4¹ 2¹ 

Centro 3 5 4 
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Bairro 
  

Qualidade de áreas de 
lazer 

Qualidade 
de vias de 
circulação 

Obstáculos à 
circulação intra-bairro 

Cidade Nova n/o 3 2 

Cirurgia n/o 5 5 

Coroa do Meio 2 4 4 

Dezoito do Forte 3 3 4 

Farolândia 5 5 3 

Getulio Vargas 2 4 4 

Grageru  2 5 2 

Inacio Barbosa 4 4 3 

Industrial 4 3 4 

Jabotiana 4 3 3 

Jardim Centenário n/o 2 n/o 

Jardins 3 5 4 

José Conrado de Araujo 2 3 2 

Lamarão 1 3 2 

Luzia 2 4 3 

Novo Paraíso 3 5 n/o 

Olaria 3 2 3 

Palestina 1 2 4 

Pereira Lobo 3 3 3 

Ponto Novo 2 4 3 

Porto Dantas 4 3 1 

Salgado Filho n/o 5 4 

Santa Maria 1 1 1 

Santo Antonio 3 4 3 

Santos Dumont 2 3 4 

São Conrado 3 2 4 

São José 5 5 4 
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Bairro 
  

Qualidade de áreas de 
lazer 

Qualidade 
de vias de 
circulação 

Obstáculos à 
circulação intra-bairro 

Siqueira campos 2 3 4 

Soledade 1 1 1 

Suissa 2 4 3 

Treze de Julho 5 5 4 

Zona de Expansão n/o 1 1 

Fonte: Levantamento de campo por observação direta e 
amostragem  
n/o= não observado 
1= pior ou mais baixo a 5 = melhor, mais alto 
¹ Prédios públicos do Distrito Administrativo 

 

As condições de saneamento que foram observadas no 
levantamento de campo, estão apresentadas na tabela 4, discriminadas 
em lixo a céu aberto, esgoto a céu aberto e problemas de drenagem de 
águas pluviais. Essas características foram valoradas entre 1 e 5, sendo 
que o valor 1 indicou a pior situação e o valor 5, a melhor situação; 
mas o fato de ser valorado implica em ter sido constatado algum 
problema. A ausência de problema aparente foi anotada como n/o,  
uma vez que o levantamento por observação direta implica em 
percepção e não sendo percebido, não pode ser valorado.  
 

Tabela 4 - Característica da ocupação do solo em Aracaju, por 
bairro. 

Condições de saneamento aparente.  2010 
 

Bairro 
Existência de problemas aparentes de saneamento 

Lixo a céu aberto 
Esgoto a céu 

aberto 
Drenagem de 
águas pluviais 

Aeroporto 5 4 2 

America 2 3 1 

Atalaia 4 4 3 

Bugio 5 5 2 

Capucho 2¹ a 5 1¹ a 4  1¹a 4 
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Bairro 
Existência de problemas aparentes de saneamento 

Lixo a céu aberto 
Esgoto a céu 

aberto 
Drenagem de 
águas pluviais 

Centro 5 5 1 

Cidade Nova 5 5 1 

Cirurgia 5 5 1 

Coroa do Meio n/o 4 2 

Dezoito do Forte n/o n/o n/o 

Farolândia 4 4 2 

Getulio Vargas n/o n/o 2 

Grageru  5 5 1 

Inacio Barbosa 2 4 3 

Industrial 3 2 3 

Jabotiana 4 4 2 

Jardim Centenário 5 3 2 

Jardins n/o n/o 5 

José Conrado de Araujo n/o n/o n/o 

Lamarão 3 n/o n/o 

Luzia n/o n/o n/o 

Novo Paraíso n/o n/o 2 

Olaria n/o n/o 2 

Palestina n/o n/o 2 

Pereira Lobo 4 n/o 3 

Ponto Novo n/o n/o n/o 

Porto Dantas 2 2 4 

Salgado Filho n/o 4 n/o 

Santa Maria 1 1 5 

Santo Antonio n/o 4 n/o 

Santos Dumont n/o n/o 2 

São Conrado 4 3 3 
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Bairro 
Existência de problemas aparentes de saneamento 

Lixo a céu aberto 
Esgoto a céu 

aberto 
Drenagem de 
águas pluviais 

São José n/o n/o 5 

Siqueira campos 2 2 3 

Soledade 5 5 1 

Suissa 4 n/o 5 

Treze de Julho n/o 3 n/o 

Zona de Expansão 1 1 5 

Fonte: Levantamento de campo por observação direta e 
amostragem  
n/o= não observado 
1= situação menos desejável a 5 = situação mais desejável 
¹ Prédios públicos do Distrito Administrativo 

 
As condições do meio natural foram observadas quanto à 

ocorrência/existência e valoradas quanto à conservação. Quando a 
característica buscada não foi observada, na tabela 5 o registro n/o 
indica essa situação. Por vezes, embora o sítio urbano se localizasse a 
beira rio e, portanto, em área de preservação permanente com mata 
ciliar, a notação n/o indica que não foram observadas matas ciliares, 
já totalmente degradadas pela ação antrópica.   
 
 
 

Tabela 5 - Característica da ocupação do solo em Aracaju, por 
bairro. 

Conservação de canais, mata ciliar, mangue e dunas. 2010 
 

Bairro 
  

Conservação 
de canais 

Conservação 
mata ciliar 

Conservação 
de mangue 

Conservação 
de dunas 

Aeroporto 3 n/o n/o n/o 

America 3 n/o n/o n/o 

Atalaia 3 n/o 2 3 

Bugio 4 3 2 n/o 

Capucho 2 2 n/o n/o 



Mapeamento Sócio-Ambiental Como Ferramenta Para Análise Das Relações 
Espaciais: Os bairros de Aracaju                                                        

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

Bairro 
  

Conservação 
de canais 

Conservação 
mata ciliar 

Conservação 
de mangue 

Conservação 
de dunas 

Centro 5 n/o n/o n/o 

Cidade Nova n/o n/o n/o n/o 

Cirurgia 5 n/o n/o n/o 

Coroa do Meio n/o n/o 1 n/o 

Dezoito do Forte 3 n/o n/o n/o 

Farolândia 2 1 1 n/o 

Getulio Vargas 4 n/o n/o n/o 

Grageru  5 n/o n/o n/o 

Inacio Barbosa n/o 3 2 n/o 

Industrial 2 1 2 n/o 

Jabotiana 4 3 2 n/o 

Jardim Centenário n/o 2 2 n/o 

Jardins 5 n/o 3 n/o 

José Conrado de 
Araujo 

4 n/o n/o n/o 

Lamarão n/o 2 2 n/o 

Luzia 5 n/o n/o n/o 

Novo Paraíso n/o n/o n/o n/o 

Olaria 4 n/o n/o n/o 

Palestina 3 n/o n/o n/o 

Pereira Lobo 2 n/o n/o 1 

Ponto Novo n/o n/o n/o n/o 

Porto Dantas n/o 1 1 n/o 

Salgado Filho 5 n/o n/o n/o 

Santa Maria 1 1 1 n/o 

Santo Antonio 3 n/o n/o n/o 

Santos Dumont n/o 1 1 n/o 

São Conrado 2 1 2 n/o 

São José 5 n/o n/o n/o 
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Bairro 
  

Conservação 
de canais 

Conservação 
mata ciliar 

Conservação 
de mangue 

Conservação 
de dunas 

Siqueira campos 3 n/o n/o n/o 

Soledade 1 n/o 2 n/o 

Suissa 2 n/o n/o 2 

Treze de Julho 4 n/o 5 n/o 

Zona de Expansão 1 1 1 1 

Fonte: Levantamento de campo por observação direta e amostragem  
n/o= não observado 
1= situação menos desejável a 5 = situação mais desejável 

 
 

A adequação do sítio urbano onde está assentado o bairro foi 
avaliada quanto ao tipo de terreno/ecossistema: morro, área 
inundável, mangue e maré. Na avaliação desses aspectos foi atribuído 
menor valor à maior ocorrência, e o maior valor à ausência dessa 
condição. A área de morro foi considerada quando a declividade que 
chamou a atenção no sítio urbano plano, embora em geral não 
pudesse ser geograficamente caracterizada como morro devido à 
pequena altura e baixa declividade.  

As áreas embrejadas foram incluídas na categoria “área 
inundável”, apesar de se caracterizarem por serem permanentemente 
inundadas. Essas áreas, muitas delas aterradas sem qualquer cuidado, 
ocorrem predominantemente na área de expansão urbana, embora 
outros bairros também apresentem essa situação.  

 
 Tabela 6 – Características do sítio urbano em Aracaju, por 

bairro.  2010 
 

Bairro 
Características do sítio urbano  

Morro 
Área 

inundável 
Mangue Maré 

Aeroporto n/o 1² n/o n/o 

America 2 n/o n/o n/o 

Atalaia n/o 1 2 2 

Bugio n/o 2 2 3 
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Bairro 

Características do sítio urbano  

Morro 
Área 

inundável 
Mangue Maré 

Capucho n/o 1² n/o n/o 

Centro n/o 2 n/o n/o 

Cidade Nova 2 n/o n/o n/o 

Cirurgia n/o n/o n/o n/o 

Coroa do Meio n/o 2 1 1 

Dezoito do Forte 1 n/o n/o n/o 

Farolândia n/o 2 3 3 

Getulio Vargas 2 n/o n/o n/o 

Grageru  n/o n/o n/o n/o 

Inacio Barbosa n/o 3 2 n/o 

Industrial n/o 3 1 2 

Jabotiana n/o 2 2 2 

Jardim Centenário 4 n/o 2 3 

Jardins n/o n/o 3 3 

José Conrado de 
Araujo 

n/o n/o n/o n/o 

Lamarão n/o 2 3 3 

Luzia n/o n/o n/o n/o 

Novo Paraíso n/o n/o n/o n/o 

Olaria 3 n/o n/o n/o 

Palestina 1 5 5 5 

Pereira Lobo 3 n/o n/o n/o 

Ponto Novo n/o n/o n/o n/o 

Porto Dantas 1 1 1 1 

Salgado Filho n/o n/o n/o n/o 

Santa Maria n/o 1 1 1 

Santo Antonio 1 n/o n/o n/o 

Santos Dumont n/o n/o 3 3 



Vania Fonseca, Antonio Fernando Cabral Gonzaga Junior, Sandra Regina O. P. B. 
Ferro e Ana Célia G. M. Soares                                          

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

Bairro 

Características do sítio urbano  

Morro 
Área 

inundável 
Mangue Maré 

São Conrado n/o 2 2 n/o 

São José n/o n/o n/o n/o 

Siqueira campos n/o n/o n/o n/o 

Soledade n/o 1 1 1 

Suissa n/o n/o n/o n/o 

Treze de Julho n/o n/o 1 1 

Zona de Expansão n/o 1 1 1 

Fonte: Levantamento de campo por observação direta e amostragem  
n/o= não observado 
1= situação menos desejável a 5 = situação mais desejável  
¹ Prédios públicos do Distrito Administrativo 
² Áreas embrejadas 

 
 

São vários os bairros com tubulação de gás instalada, e as 
principais vias com tubulação enterrada ao longo de alguns trechos 
são: Av. Desembargador Maynard,  Av. Tancredo Neves, Av. 
Augusto Franco, Av. Hermes Fontes, Av. Beira Mar, Av. Heráclito 
Rollemberg, Av. Melício Machado e Av. Santos Dumont.  

A tabela 7 apresenta os bairros servidos por tubulação de gás 
em algumas das suas ruas e também conjuntos habitacionais e os 
vazios urbanos, alguns deles ainda são sítios encravados na zona 
urbana, mas que funcionam como se estivessem  localizados na zona 
rural. Parte dos vazios urbanos parecem se constituir em reserva de 
valor e, portanto, poderão ser ocupados dentro em breve, uma vez 
que se observa uma intensa atividade de construção civil nas áreas de 
menor índice de edificações.  

 
Tabela 7 - Característica da ocupação do solo em Aracaju, por bairro. 

Vazios urbanos e tubulação de gás. 2010 
 

Bairro 
  

Existência de terrenos 
vazios 

Condomínios/ conjuntos 
habitacionais –  

classe social 

Existência de 
tubulação de 
gás instalada 
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Bairro 
  

Existência de terrenos 
vazios 

Condomínios/ conjuntos 
habitacionais –  

classe social 

Existência de 
tubulação de 
gás instalada 

Aeroporto 2 3 S 

America 2 n/o S 

Atalaia 2 3 S 

Bugio n/o n/o - 

Capucho 1 n/o S 

Centro n/o n/o - 

Cidade Nova 3 n/o - 

Cirurgia n/o n/o S 

Coroa do Meio 1 3 S 

Dezoito do 
Forte 

2 3 
- 

Farolândia 1 3 S 

Getulio Vargas n/o n/o - 

Grageru  n/o 3 S 

Inacio Barbosa 4 3 S 

Industrial 2 2 - 

Jabotiana 2 3 S 

Jardim 
Centenário 

n/o n/o 
S 

Jardins 4 n/o S 

José Conrado de 
Araujo 

3 2 
S 

Lamarão 1 1  - 

Luzia 4 3 S 

Novo Paraíso n/o n/o S 

Olaria 2 2 S 

Palestina 4 n/o - 

Pereira Lobo 4 3 S 

Ponto Novo 3 2 S 

Porto Dantas 1 n/o - 



Vania Fonseca, Antonio Fernando Cabral Gonzaga Junior, Sandra Regina O. P. B. 
Ferro e Ana Célia G. M. Soares                                          

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

Bairro 
  

Existência de terrenos 
vazios 

Condomínios/ conjuntos 
habitacionais –  

classe social 

Existência de 
tubulação de 
gás instalada 

Salgado Filho n/o n/o S 

Santa Maria 3 1 - 

Santo Antonio 4 2 - 

Santos Dumont n/o n/o S 

São Conrado 2 2 a 3 S 

São José n/o n/o - 

Siqueira campos 3 3 S 

Soledade 1 n/o - 

Suissa 3 3 S 

Treze de Julho n/o n/o S 

Zona de 
Expansão 

2 3 - 

Fonte: Levantamento de campo por observação direta e amostragem  
n/o= não observado 
1= situação menos desejável a 5 = situação mais desejável 
 
3.3. Síntese espacial das características sócio-ambientais dos bairros 

As características observadas nos bairros foram sintetizadas 
através de uma nota média dos aspectos mais diretamente ligados a 
fatores sócio-ambientais, que permite avaliar a condição sócio-
ecológica geral de cada bairro. Para o cálculo dessa média, foram 
levados em consideração os aspectos: uso do solo (proporção de uso 
residencial), conservação predial, existência e qualidade das áreas de 
lazer, qualidade das vias de circulação e facilidade de ligação intra-
bairro, qualidade do saneamento aparente (lixo à céu aberto, esgoto à 
céu aberto, drenagem de águas pluviais), conservação de canais, da 
mata ciliar, de dunas e de mangues, existência de elevações com 
encostas desprotegidas, de área inundável, de área de mangue, de área 
de maré e existência de terrenos vazios.  

Considerando que foi atribuído valor 5 às melhores condições 
observadas e valor 1 às piores condições, foi atribuída a nota máxima 
à não ocorrência de características consideradas negativas, enquanto 
que à não ocorrência de aspectos desejáveis foi atribuída a nota 0. No 
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computo da média deve ser observado que o bairro Capucho tem 
parte da sua área reservada ao Centro Administrativo de Aracaju, se 
traduzindo em significativa proporção de uso do solo com prédios 
públicos de construção recente, refletindo na atribuição de valor a 
vários aspectos como conservação predial, vias de circulação, 
infraestrutura básica e existência de terrenos vazios.   

 
Tabela 8. Nota média das características sócio-ambientais dos bairros 

Bairro Nota média 

São José 4,6 

Novo Paraíso 4,5 

Grageru  4,4 

Jardins 4,2 

Cirurgia 4,0 

Luzia 4,0 

Ponto Novo 4,0 

Getulio Vargas 3,9 

José Conrado de Araujo 3,9 

Salgado Filho 3,9 

Suissa 3,9 

Centro 3,8 

Cidade Nova 3,8 

Coroa do Meio 3,8 

Olaria 3,8 

Pereira Lobo 3,8 

Santo Antonio 3,8 

Atalaia 3,7 

Bugio 3,7 

Santos Dumont 3,7 

Treze de Julho 3,7 

Aeroporto 3,6 

America 3,6 

Palestina 3,6 

Siqueira campos 3,6 

Dezoito do Forte 3,5 

Soledade 3,5 

Farolândia 3,4 
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Inácio Barbosa 3,4 

Jardim Centenário 3,4 

Jabotiana 3,3 

São Conrado 3,3 

Industrial 3,0 

Capucho¹ 2,9 

Lamarão 2,9 

Porto Dantas 2,8 

Santa Maria 2,2 

Zona de Expansão 1,9 

 
Buscando permitir melhor visualização da ocorrência de 

fatores no espaço, foi elaborado mapa temático com a situação síntese 
das características observadas em cada bairro.  Esse cartograma 
permite observar que as piores condições ocorrem tanto em bairros 
de ocupação mais antiga quanto naqueles de ocupação recente, todos 
em áreas limítrofes a municípios vizinhos.     
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Figura 1. Síntese das características sócio-ambientais observadas, 
segundo os bairros. 
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O bairro Santa Maria e a Zona de Expansão, apresentam problemas 
de esgoto e lixo à céu aberto, má qualidade das vias de circulação e de 
áreas de lazer, má conservação de canais, da mata ciliar, dos mangues 
e das dunas, além de ocupação de áreas embrejadas que foram 
aterradas para a instalação de conjuntos habitacionais e condomínios 
destinados às classes média e média alta.      
 
IV CONCLUSÃO  
 

O estudo apontou diferenças significativas entre os bairros, 
relacionadas às condições do meio físico, social e natural, e um 
intenso dinamismo no uso do solo, com adensamento da edificação 
contígua, ocupando os vazios urbanos ainda existentes.  

O crescimento vertical acentuado é notável, com milhares de 
unidades habitacionais sendo construídas. Mas é observado também o 
surgimento de muitos conjuntos habitacionais, térreos ou de quatro a 
oito pavimentos, tanto do Programa de Arrendamento Residencial 
quanto de outros programas, provavelmente alavancados pelo 
programa federal Minha Casa Minha Vida, que também vem 
estimulando construtoras a lançarem empreendimentos privados 
direcionados para a clientela de renda média baixa e baixa.   

O dinamismo do uso do solo, relacionado ao crescimento 
urbano, é maior na área de ocupação mais recente, mas é observado 
também em áreas de ocupação antiga. Os sítios urbanos que vêm 
sendo ocupados com edificações, em sua maioria para fins 
residenciais, nem sempre são adequados a essa utilização, o que vem 
gerando vários tipos de problemas, com destaque para as inundações 
e problemas de acomodação do solo sob as edificações. 

A análise a nível de bairro se mostrou a mais adequada para a 
caracterização do município de Aracaju, mas não é suficiente porque a 
divisão dos bairros não atende critérios adequados ao planejamento 
urbano. Essa divisão, fruto de legislação de 1998 complementada em 
2002, precisa ser revista com urgência, especialmente quando o Plano 
Diretor de Aracaju está prestes a ser revisto, pois os limites dos 
bairros não retratam a unidade da área nem permite que sejam vistos 
como territórios urbanos, como deveriam ser funcionalmente 
tratados.   
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RESUMO 
As discussões que permeiam este estudo partem de uma análise 
teórica acerca da natureza do Estado Moderno e de seu estatuto 
provedor na lógica da reprodução do espaço agrário. Por meio de 
uma revisão bibliográfica procurou-se investigar o significado da 
atuação do Estado no espaço agrário brasileiro a partir do resgate da 
sua participação nas políticas direcionadas para o campo em vários 
momentos históricos. Observou-se que as medidas adotadas para o 
desenvolvimento do Brasil e consequentemente do campo propostas 
pelo Estado estiveram fundamentadas no projeto desenvolvimentista, 
cuja ótica era abrir os espaços agrários para que a economia brasileira 
pudesse se inserir na economia mundial, constando o profundo 
atrelamento entre modernização e expansão capitalista no campo. 
Nesta lógica, o Estado atuou fomentando o crescimento econômico 
interno, atrelado a dependência dos recursos externos determinado 
pelos países centrais, os quais se baseiam na organização flexível da 
produção que se fundamenta na adoção de políticas neoliberais. A 
partir desse momento o Estado passou a estimular a produção voltada 
para o mercado externo e reorganizou as bases produtivas do Brasil 

mailto:renatasiberia01@hotmail.com
mailto:josefalisboa@uol.com.br


Renata Sibéria de Oliveira e Josefa de Lisboa Santos  182 

 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

para atender as demandas dos países capitalistas centrais 
demonstrando a dependência do país dos recursos externos e a 
incapacidade de desenvolver uma política interna autônoma.  
Palavras-chave: Natureza do Estado Moderno, espaço agrário, 
políticas publicas. 
 
ABSTRACT 
The discussions that permeate this study are based on a theoretical 
analysis of the nature of the Modern State and its provider status in 
the logic of the reproduction of agrarian space. Through a literature 
review aimed to investigate the meaning of state action in Brazilian 
agrarian space from the rescue of their participation in the policies 
directed to the field at various historical moments. It was observed 
that the measures adopted for the development of Brazil and 
consequently of the field was proposed by the State based on the 
developmental project, whose perspective was open the Brazilian 
agrarian spaces  for the world economy, stating the deep linkage 
between modernization and capitalist expansion in the field. 
Following this logic, the state served by promoting economic intern 
growth, linked to dependence on external resources provided by the 
core countries, which are based on the flexible organization of 
production that is based on the adoption of neoliberal policies. From 
that time the state began to encourage production for export market 
and started the reorganization of the production bases in Brazil to 
meet the demands of the capitalist countries demonstrating the 
country's dependence on external resources and the inability to 
develop an internal policy autonomously. 
Keywords: Nature of the modern state, agrarian space, public policy. 
 
I A NATUREZA DO ESTADO MODERNO  

  
O advento do capitalismo mercantilista, resultado da Revolução 

Comercial, superou o modo de produção feudal, redefinindo as 
relações sociais e econômicas a partir da segunda metade do século 
XVI. Naquele contexto, começava a nascer o Estado Moderno na 
Inglaterra, França e Espanha, posteriormente se desenvolvendo em 
outros países europeus, dos quais, mais tardiamente, ele emergiu na 
Itália.  
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O surgimento do Estado Absolutista e, posteriormente, do 
Estado Liberal, marcou de maneira profunda as relações sociais e de 
produção a partir do século XV, quando um novo sistema econômico 
baseado na propriedade privada dos meios de produção, o 
capitalismo, se firmava como modelo a ser seguido pelos diversos 
países europeus.  

É importante ter em mente que, em relação ao surgimento do 
Estado Moderno não se pode falar em um marco que possa ser 
reconhecido como o momento de sua instituição. 

   
Trata-se de saber não a data de nascimento do 
Estado moderno, seja qual for a sua descrição 
tipológica, mas de identificar um movimento 
histórico bem determinado. Esse movimento 
ocorre segundo ritmos diferentes em diferentes 
locais (na Inglaterra e no continente, para tomar 
uma distinção bem visível) e os arranjos de poder 
não se dão da mesma forma em toda parte. No 
entanto, é possível mostrar, em todos os casos, 
características comuns de um processo de 
reordenação política. Essa reordenação é 
constitutiva do que hoje chamamos “Estado” 
(KRITSCH, 2004, p. 104). 

 
As bases sobre as quais se assentou o Estado foram 

construídas por mais de três séculos (XVI, XVII e XVIII). Nesse 
tempo, grandes transformações no seio da sociedade europeia 
aconteceram e foram cruciais para a conformação do Estado 
Moderno nos moldes que conhecemos hoje. 

Além da crise do feudalismo nos séculos XIV e XV, o 
aparecimento da doutrina filosófica do Humanismo, o Renascimento 
Cultural, a Expansão Marítima e Comercial (Revolução Comercial) e a 
Reforma Religiosa (AQUINO, 2002, p.52) foram decisivos na 
passagem do feudalismo para uma sociedade capitalista com novas 
formas de pensar e enxergar as relações entre si. 

Com a instituição das monarquias absolutas, primeiro 
modelo de organização do Estado moderno, todo poder encontrava-
se centralizado nas mãos dos reis e sobre ele cabia a decisão de todos 
os aspectos da vida em sociedade: o legislativo, o executivo e o 
judiciário.   
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No século XVIII, com o estabelecimento do capitalismo 
e com ele o liberalismo, verificou-se outro arranjo na organização do 
Estado. A burguesia nascente exigia seu espaço nos postos de poder e 
decisão dentro da sociedade e negava qualquer medida 
intervencionista do Estado. Para Rubim Santos Leão de Aquino, o 
liberalismo era a ideologia da burguesia. Na medida em que esta 
doutrina defendia os direitos ou as liberdades do indivíduo, justificava 
a ascensão política, paralela à ascensão socioeconômica (2002, p. 238) 
da classe que ansiava pelo poder. Enquanto classe, a burguesia 
ascendeu valendo-se dos aparatos administrativos do Estado 
Moderno, que se traduz na realização da classe dominante.  

Muitos autores, ao tentarem explicar a gênese do Estado, 
atêm-se tão somente a justificar sua presença na sociedade, 
explicitando a necessidade de sua existência como instrumento de 
organização social. Dessa forma, expõe a carga ideológica presente 
nas suas afirmações. 

Thomas Hobbes (1588-1679), ao falar da sociedade sem a 
presença do Estado, analisa o homem de maneira racional, dentro de 
sua natureza, e diz que, nesse estágio, não existe possibilidade de 
convivência harmoniosa entre os homens porque os mesmos se 
igualam na busca para manter suas necessidades. Nesse estado de 
natureza, todos os homens têm direito a todas as coisas. “e, sabendo 
que os bens são escassos, quando duas pessoas desejarem um só 
objeto indivisível, estas são livres para lutar com todas as armas para 
satisfazer seu desejo” (MARTINS, 2001, p. 1). 

Esse medo constante de ameaças e de guerras levaria ao 
surgimento, segundo Hobbes, de uma necessidade natural dos 
homens para formulação de leis que os ajudariam a melhor conviver, 
mas que, para que essas leis fossem seguidas, tornava-se imperioso 
uma instituição artificial, que atuasse de maneira a garantir seu 
cumprimento, o Estado. “Quer dizer um poder comum que os 
mantenha em respeito e que dirija suas ações no sentido do benefício 
comum” (HOBBES, 2002).  

Ainda fazendo uso de suas explicações no Leviatã, para 
melhor elucidar a concepção de Estado com a Teoria do Contrato 
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Social1, Hobbes destaca a responsabilidade do dirigente do Estado e 
do acordo entre os homens. 

 
É nele que consiste a essência do Estado, que 
pode ser assim definida: uma grande multidão 
institui a uma pessoa, mediante pactos recíprocos 
uns com os outros, para em nome de cada um 
como autora, poder usar a força e os recursos de 
todos de maneira que considerar conveniente, 
para assegurar a paz e a defesa comum 
(HOBBES, 2002). 

 
Esse representante para Hobbes se constituía na figura de um 

soberano com poderes absolutos, que era a representação maior entre 
os homens. “Todos os outros são súditos” (Ibid), assim, por meio do 
pacto e 

  
pela instituição do Estado, cada indivíduo é autor 
de tudo quanto o soberano fizer. 
Conseqüentemente, aquele que se queixar de uma 
injúria feita por seu soberano estar-se-ia 
queixando daquilo de ele próprio é autor. Não 
deve, pois, acusar ninguém a não ser a si próprio 
(Ibid). 

 

                                                
1 Para os pensadores da teoria do Contrato Social, no caso, Thomas Hobbes, o 
Estado surge, originalmente, do acordo firmado entre os homens, que, por 
necessidade, se unem para buscar uma convivência organizada, em torno de uma 
entidade artificial - o Estado, por meio de um acordo, constrói uma ordem e se 
estabelecem regras que ficarão a cargo de um representante. Thomas Hobbes, ao 
desenvolver a Teoria Contratualista, partiu do conceito onde os homens em 
consciência firmam um acordo entre si para decidirem sobre a organização de seu 
povo e de seus espaços, ele objetivava contribuir para a ordem social e política 
dentro do Estado Absolutista, que nesse período é caracterizado pelo momento 
conturbado de guerras e disputas pelo poder. Para Hobbes, o medo é a grande 
característica de igualdade entre os povos, pois se todos são iguais possuindo a 
mesma liberdade de lutar então os homens vivem em constante ameaça um do 
outro, a segurança não se apresenta nem para o mais forte visto que o mais fraco 
poderá se utilizar de qualquer armadilha contra ele. Uma frase conhecida de Hobbes 
diz que, ao nascer, sua mãe teria dado a luz a gêmeos: Hobbes e o medo (GRUPPI, 
1995; HOBBES, 2002; KRITSCHI, 2004; MARTINS, 2001). 
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Partidários do mesmo pensamento em relação à formação do 
Estado, ou seja, a partir do Contrato Social, Jonh Locke (1632-1704) e 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) também acreditavam ser o 
contrato firmado entre os homens o meio pelo qual a sociedade 
poderia conviver de maneira harmoniosa. 

 A proteção da propriedade seria para Locke o motivo, 
que levaria os homens a firmarem um contrato entre si, e o não 
cumprimento do acordo por parte do soberano daria o direito ao 
povo de destituí-lo e eleger outro representante, o que, dentro da 
concepção de Hobbes, seria impraticável e se constituiria em um ato 
de injustiça visto que seu poder é absoluto.  

Partindo de alguns pressupostos de Locke, Rousseau, ao 
formular sua versão da teoria do contato social, idealizou um Estado 
fundado por meio de um pacto entre homens livres, que, ao 
constituírem um acordo, não renunciam à sua liberdade e seus direitos 
naturais, ao contrário, o pacto para ele seria a segurança que os 
homens teriam para a preservação desses direitos, 

  
achar uma forma de sociedade que defenda e 
proteja com toda a força comum as pessoas e os 
bens de cada sócio, e pela qual, unindo-se cada 
um a todos, não obedeça todavia se não a si 
mesmo e fique tão livre quanto antes 
(ROUSSEAU, 2000, p.31).    

 
 “Para Rousseau o Estado é convencional, resulta da vontade 

geral, é uma soma manifestada pela maioria dos indivíduos numa 
sociedade [...] e não correspondendo aos anseios populares do povo, 
este tem direito de substituí-lo” (VIEIRA & MENDES, 2009, p. 4). 
Com essa linha de pensamento, Rousseau formulou os preceitos de 
democracia, que moldou a política na modernidade e, inspirado por 
Locke, aprimorou o princípio de liberdade.  

Em outros momentos, o Estado também foi discutido por 
diversos autores, Jean Bodin (1530-1596) “negava enfaticamente a um 
órgão legislativo o direito de impor quaisquer limites ao poder do 
monárquico [...], a autoridade do príncipe vem de Deus e a obrigação 
suprema do povo é a obediência passiva” (BURNS, 2005, p. 448). Le 
Bret, em seu Tratado da Soberania do Rei de 1632, assim como Hugo 
Grotius consideravam que a instauração da ordem só seria possível 
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com uma autoridade ilimitada nas mãos do monarca (AQUINO, 
2002). 

Nicolau Maquiavel (1469-1527), o primeiro a refletir sobre o 
Estado a partir das experiências na Inglaterra, França e Espanha, 
acreditava na instituição de um Estado forte comandado pelo que ele 
chamou de príncipe. Para ele, “nos Estados governados por um 
príncipe e seus ministros, o monarca tem maior autoridade, pois em 
tais reinos ninguém é tido como superior” (MAQUIAVEL, 2003, p. 
43). Em sua obra, O Príncipe, Maquiavel idealizava a formação de um 
Estado unificado na Itália que ainda se encontrava fragmentada e 
vulnerável às invasões.  

 Essas explicações nunca trouxeram uma resposta que 
fundamentasse de maneira clara e objetiva as ações do Estado. Na 
visão de Luciano Gruppi (1995, p. 25), nunca existiu de fato uma 
teoria que explicasse como nasce o Estado, quais motivos o fazem 
surgir, qual a sua natureza. Para ele 

 
existem tratados volumosos em que se descreve 
toda a vida do Estado, são definidas suas 
instituições e estas são examinadas em suas 
relações mútuas. Mas não há uma teoria que 
explique o que é realmente um Estado. Temos, 
sim, uma justificação ideológica (isto é, não-
crítica, não consciente) do Estado existente 
(Ibid). 

 
A não existência de uma teoria consistente acerca do Estado 

entre os séculos XIV e XVIII, um longo período dentro do qual se 
construíram novas organizações baseadas no estabelecimento das 
monarquias, na introdução da economia capitalista com os preceitos 
liberais, é resultado exato desses momentos. Os teóricos 
preocupavam-se apenas em justificar as ações e atitudes daqueles que 
detinham o domínio sobre os meios de produção. 

O fato de fazer parte da classe social mais privilegiada levava 
aqueles pensadores a não refletirem sobre o conteúdo de classes que 
fundamenta a existência do Estado, pois fazendo-o, estariam 
denunciando a sua classe, o Estado burguês na sua essência. Assim, 
Luciano Gruppi revela que mesmo em sua forma mais democrática – 
o caso de Rousseau ou Locke, [grifo do autor], a burguesia não pode 
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tomar consciência desse conteúdo de classe porque estaria 
reconhecendo a dominação de uma minoria contra a maioria (Ibid). 

Nesse sentido, concordando com a análise de Lucinano Gruppi 
(1995), que informa o pensamento de Hobbes que, ao descrever o 
homem como lobo homem, onde só um Estado absoluto traria a 
ordem, ele se referia ao surgimento do mercado, ao desenvolvimento 
do capitalismo, à formação da burguesia e aos embates que os 
caracterizaram, ou seja, Hobbes expressava o momento histórico que 
viveu, revelando o caráter de suas ideias ao pensar o Estado como 
contrato dentro das relações sociais burguesas (Ibid, p. 13). 

Do mesmo modo, Jonh Locke, por fundar a teoria liberal na 
Inglaterra, não aceitava o poder absoluto. Para ele, “todo o poder que 
o governo detém, visando apenas ao bem da sociedade, não deve 
seguir o arbitrário ou a sua vontade, mas leis estabelecidas e 
promulgadas (LOCKE, 1994, p.166).  

No entanto, o sentido maior do Estado era para Locke, a 
proteção da propriedade privada e, naquele momento, suas ideias 
elucidavam os valores dos elementos da sociedade burguesa, quando 
apresentava em especial “as formas modernas da democracia social 
burguesa” (HARVEY, 2005, p. 89).  

Diante desse mesmo entendimento, a concepção democrático-
burguesa, de Rousseau requer uma análise mais apurada, pois, assim 
como Hobbes e Locke, ele pensa na formação do Estado por meio de 
um contrato, ou seja, apresenta a mesma mentalidade comercial e o 
individualismo burguês. No que se refere à propriedade privada, 
Rousseau apresenta o caráter individual de sua existência e não 
reconhece seu surgimento como um processo, assim como não 
apresenta elementos para a superação da mesma (GRUPPI, 1995, p. 
18). 

Essa opção por uma concepção de Estado acrítica, por parte 
desses pensadores é reflexo do momento histórico vivido por cada 
um deles, os quais ao seu tempo e também por fazerem parte de uma 
elite dominante, buscavam defender sua classe, justificando, em 
muitos casos, a tirania de seus soberanos.  

Nesse sentido, há uma justificação ideológica do Estado, do 
Estado existente ou do que se pretendia construir; mas não há uma 
teoria científica que explique como nasce o Estado, por que nasce e 
por quais motivos (Ibid).  
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Partindo da análise marxista, a natureza do Estado está 
assentada no antagonismo das classes, na contradição gerada pelo 
interesse do indivíduo e o da comunidade na qual está inserido, essa 
contradição de interesses se baseia na divisão de classe determinada 
pela divisão do trabalho. 

É a partir da percepção materialista desenvolvida no século 
XIX que surgem as primeiras discussões acerca da natureza do 
Estado moderno sob o olhar dialético e com ele as respostas para 
tantos questionamentos suscitados pelas mudanças em curso. Os 
responsáveis pelo olhar crítico e científico em relação ao 
desenvolvimento do Estado moderno foram Friedrich Engels e Karl 
Marx. Esses, muito embora não tenham desenvolvido de forma direta 
uma teoria sobre o Estado, em suas obras, nos forneceram subsídios 
pra entendê-lo dentro da perspectiva do materialismo histórico.   

Partindo dessa concepção, é em meio ao conflito das classes 
gerada pela divisão do trabalho, que nasce o Estado moderno. O 
Estado Moderno, então é resultado direto dessa divisão, na medida 
em que por meio dos conflitos as classes lutam entre si, na busca de 
seus interesses, no caso da classe oprimida, sua emancipação e a classe 
economicamente mais poderosa, sua manutenção. Ao criar o Estado, 
a sociedade civil o faz contraditoriamente, formando uma instituição, 
que os dominem, baseada na fantasia da aquisição da liberdade. São 
conceitos de liberdade, igualdade, justiça e direito à propriedade que 
fazem parte do aparato ideológico utilizado pelo Estado e são capazes 
de ocultar a dominação de uma classe sobre a outra. 

Sendo assim, porque, então, nasce o Estado? Por que fazer 
funcionar uma instituição com propósitos de caráter individual? 
Engels nos explica que a sociedade, ao chegar a um estágio 
determinado de desenvolvimento, envolveu-se numa “contradição 
insolúvel”, submersa em “antagonismos irreconciliáveis” e, para que 
essas diferenças não destruam os interesses inerentes as classes, surgiu 
um poder que se põe aparentemente acima delas com propósitos de 
reaver a ordem. Portanto, 

 
O Estado nasceu da necessidade de conter o 
antagonismo das classes, e como, ao mesmo 
tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por 
regra geral, o Estado da classe mais poderosa, da 
classe economicamente dominante, classe que, 
por intermédio dele, se converte também em 
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classe politicamente dominante e adquire novos 
meios para a repressão e exploração da classe 
oprimida (ENGELS, 2009, p.178). 

 
Porém, para colocar o Estado em funcionamento, impor suas 

normas, manter sua hegemonia e fazer com que a sociedade o adote, 
foi preciso a classe dominante desenvolver mecanismos onde o 
Estado pudesse ser visto e percebido como um poder acima de todos, 
um poder à parte da sociedade. Assim, criou-se o poder de coação 
com as forças repressivas e a estrutura jurídica, contraditoriamente, 
utilizando-se de um discurso de igualdade e liberdade. 

Essas medidas se traduziram nos mecanismos adotados pelo 
Estado para amenizar os conflitos gerados pelas desigualdades, que 
cresciam de forma abissal na medida em que o capitalismo se 
desenvolvia. É na mediação dos conflitos gerados pelos interesses das 
classes antagônicas, que o Estado passa a existir e, ao mesmo tempo, 
esconde o jogo ideológico de sua intervenção na medida em que se 
apresenta acima dessas classes, objetivando a manutenção do poder 
da classe economicamente mais forte. 

A base jurídica permitiu à burguesia criar as condições para 
assegurar sua hegemonia. Entre as suas estratégias, a burguesia 
dissemina a falsa ideia de separação entre Estado e sociedade civil ou, 
mesmo, como pensava Hegel, que o Estado é o fundador da 
sociedade e que não há uma forma de existir a sociedade civil sem um 
Estado que a construa.  

Esse pensamento foi completamente derruído por Marx 
quando expôs em oposição a Hegel que acontece exatamente o 
contrário; o Estado é um produto da sociedade civil, ele “não reside 
na sociedade civil, mas fora dela” (MARX, 2005, p. 68) é o produto 
da sociedade civil na medida em que relações antagônicas se conflitam 
em seu interior. Assim, explica-se sua natureza política e sua estrutura 
jurídica. 

A aparente separação entre Estado e sociedade civil é resultado 
desses mecanismos ideológicos, onde o Estado passa a ser visto pela 
sociedade como um órgão não apenas separado, mas que se põe 
acima dela. Marx e Engels esclarecem que 

 
com a emancipação da propriedade privada em 
relação a comunidade, o Estado adquiriu uma 
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existência particular ao lado da sociedade civil e 
fora dela; mas este Estado não é outra coisa 
senão a forma de organização que os burgueses 
dão a si mesmos por necessidade, para garantir 
reciprocamente sua propriedade e seus interesses, 
tanto externa quanto internamente (1998, p. 74). 

 
A partir desse ponto de vista, o Estado moderno é entendido 

sob a base econômica que o define e as formas de produção em seu 
conjunto (isto é, as relações econômicas e sociais) construiu, com o 
passar do tempo histórico, o alicerce que o sustenta. 

Assim, do modo como está estruturado dentro do modelo de 
produção capitalista, que é baseado na exploração da força de 
trabalho e na reprodução ampliada do capital, o Estado realiza a tarefa 
de mediador de conflitos entre classes e se apresenta assumindo uma 
postura autônoma para garantir um poder que se põe acima dos 
indivíduos e dos grupos que compõem a sociedade.  

O surgimento do aparato jurídico mediantes as leis e a criação 
do conceito da igualdade jurídica institucionalizam os mecanismos de 
dominação, e como a contradição é uma das nuances do capitalismo, 
entende-se, pelo seu aspecto contraditório, que não pode haver a 
igualdade propagada pelo Estado, senão por meio do fator 
econômico, pois este encontra-se diretamente relacionado à questão 
social, e a igualdade econômica é impossível de acontecer nos moldes 
desse sistema, uma vez que o mesmo se mantém exatamente por 
meio da geração da desigualdade.  

É mediante de instrumentos como as leis, o poder de tributação 
e de coação que é assegurado o antagonismo de classes e a 
manutenção do domínio da classe burguesa (HARVEY, 2005, p. 80). 
Desse modo, respaldado pelo corpo jurídico, o Estado legitima suas 
decisões como mediador das classes e passa a aparecer não como 
aparelho da classe dominante, mas como entidade acima dessas 
classes (NETO, 1997, p. 294). 

 O Estado, assim como fora discutido, assume uma forma de 
existência que o coloca como um ente acima das classes. Entretanto, 
impõe-se a esta discussão que seja feita uma reflexão sobre a sua 
forma de atuação no espaço agrário brasileiro. Uma medida que visa 
trazer à tona os interesses que permeiam as suas ações.  
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1.2. O Estado na lógica da reprodução do espaço agrário 
 

Ao investigar o significado da atuação do Estado no espaço 
agrário a partir do resgate da sua participação nas políticas 
direcionadas para o campo em vários momentos históricos, vimos 
que o campo, assim como a relação camponês/terra, diante do novo 
contexto de organização econômica mudou intensamente. A transição 
do processo de transformação das relações feudais de produção para 
a economia capitalista e a atuação do Estado agora como agente de 
decisão assegurado pela estrutura jurídica resultou em consequências 
negativas para aqueles que viviam da terra. 

Com a implantação do moderno sistema de capitalismo 
agrícola, posto em prática inicialmente na Europa a partir do século 
XVI e, de maneira mais significativa na Inglaterra, criou-se em 
culminância com o advento das forças capitalistas sobre os espaços 
agrários europeus, o movimento de mercantilização das terras. 

No relato de Ellen Meiksins Wood, em seu artigo As origens 
agrárias do capitalismo, é possível compreender o real direcionamento 
das políticas de Estado para o campo na Europa, quando explica as 
práticas de cercamentos. 

 
Nas fases iniciais essa prática foi às vezes 
obstaculizada pelo Estado monárquico, quando 
mais não fosse por ser uma ameaça à ordem 
pública. Mas uma vez que as classes agrárias 
conseguiram moldar o Estado aos seus interesses 
– sucesso praticamente garantido depois da 
chamada Revolução Gloriosa de 1688 – não 
houve mais interferência estatal, e um novo tipo 
de cercamento apareceu no século XVIII, os 
chamados cercamentos do Parlamento. Nada 
testemunha com maior clareza o triunfo do 
capitalismo agrário (WOOD, 1998, p. 16). 

 
Esse processo estava em pleno acordo com a lógica do 

capitalismo e com o grande desenvolvimento industrial que se 
verificava no país (MORISSAWA, 2001, p. 22).  A lei de cercamentos 
consistia em medidas que, 
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promulgadas pelo Parlamento, estipulavam que 
todas as terras de uma dada aldeia fossem 
completamente redistribuídas em glebas 
compactas e cercadas, e os maiores proprietários 
de cada área foram os que mais ganharam terras. 
(O Parlamento agiu assim porque era dominado 
pela aristocracia fundiária.) (BURNS, 2005, p. 
419).  

 
Os cercamentos foram a prática adotada no momento em que a 

Inglaterra passava por grande mudança. A industrialização exigiu uma 
maior produção do setor agrícola bem como maior qualidade daquilo 
que se produzia. Com os cercamentos, a agricultura, que era de 
subsistência, passou a ser comercial e o camponês que arrendava a 
terra se tornava trabalhador assalariado (MORISSAWA, 2001, p. 22). 
Dessa forma, restou ao campesinato expropriado o rumo das cidades 
onde foi constituir-se no proletariado, ou, então, migrar para as 
colônias (OLIVEIRA, 2007, p. 72). 

 
Os camponeses foram perdendo suas terras e 
acabaram obrigados a aumentar o trabalho nas 
terras do senhor. Esses domínios senhoriais 
foram aumentando, dando origem às grandes 
propriedades agrícolas na Europa de leste (Ibid, 
p.19). 

 
A promulgação da lei dos cercamentos em 1710, pelo 

Parlamento inglês, estabeleceu-se como uma das primeiras formas de 
exclusão no campo propiciadas pelo Estado, durante o século XVI. 
Os camponeses que viviam dos arrendamentos se viram obrigados a 
trabalhar por salários miseráveis nas terras dos senhores ou migrarem 
para as cidades.  

Ariovaldo Umbelino de Oliveira destaca que, “na Inglaterra, 
durante os séculos XVI e XVII, os cercamentos praticamente 
varreram os camponeses dos campos de cultivo e, em seu lugar, 
surgiram os arrendatários capitalistas” (2007, p.18). Nesse momento, 
tornou-se conhecido o poder da aristocracia rural em organizar o 
espaço agrário segundo suas necessidades. 
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A estrutura das propriedades na Europa mudou na medida em 
que o cercamento ia sendo adotado. Com essas ações, as terras 
comunais deram lugar à propriedade privada da terra e novas técnicas 
de cultivo e trato do solo foram adotados2.  

O cercamento dessas terras significava na prática a extinção dos 
direitos dos camponeses pela privatização de suas terras. A geração do 
desemprego acarretado pelo novo processo de organização 
econômica provocou transformações, que se deram em vários 
âmbitos da sociedade; porém, o assalariamento do camponês se 
constituiu na mais profunda mudança nas relações sociais. 

Nesse momento, conformam-se os princípios do mercado, que 
passam a regular as relações econômicas. Assim, os atores envolvidos 
nesse processo tornam-se dependentes das condições do mercado, 
que são ditados pelo Estado. Ou seja, para a introdução do 
capitalismo agrário o Estado teve papel fundamental com a 
promulgação de leis e a criação de normas; o campo não apenas 
mudou suas técnicas de cultivos, mas especialmente foram criadas 
novas concepções de propriedade (WOOD, 1998, p. 13).  

Ao recriar as relações de produção, o capitalismo mostra, 
portanto, a criação das contradições. É importante não perdermos de 
vista que o moderno sistema de capitalismo agrícola, ao mesmo 
tempo em que gerou riqueza, na mesma proporção disseminou a 
pobreza no campo. O aumento da produção agrícola não significou 
que todos pudessem ter acesso ao que se produzia. Alexandrina Luz 
Conceição analisa a economia capitalista como expressão de uma 
totalidade específica que ressalta da unidade das contradições em que 
se revestem as relações (2005), desse modo, a expansão das áreas e a 
introdução de técnicas para o melhoramento das lavouras resultou 
não só no crescimento da produção, mas também no aumento das 
desigualdades. Ellen Meiksins Wood esclarece que 

 
há os corolários dos “melhoramentos”: por um 
lado, produtividade e capacidade de alimentar 
uma vasta população; por outro lado, a 
subordinação de todas as considerações aos 

                                                
2 Birnie se refere a esse momento como um acontecimento trágico que 
“representou a destruição final da comunidade aldeã medieval e a sua substituição 
pelo moderno sistema de agricultura individual” (BIRNIE apud AQUINO, 2002, p. 
192). 
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imperativos do lucro. Isto significa, entre outras 
coisas, que pessoas que podiam ser alimentadas 
são freqüentemente deixadas famintas. (WOOD, 
1998, p. 21-22).  

 

Esse conflito criado pela incapacidade do sistema capitalista de 
distribuir as riquezas comprova seu profundo antagonismo como 
condição de sua própria existência. “Na verdade, significa que existe 
em geral uma grande disparidade entre a capacidade produtiva do 
capitalismo e a qualidade de vida que proporciona” (Ibid). 

Para assegurar sua reprodução, é necessário que a sociedade 
esteja estruturada de maneira divergente com interesses opostos onde 
uma classe exerça o domínio sobre a outra. É preciso que exista, 
também, a clara separação entre as funções de produção e controle, 
reforçando as disparidades para facilitar a manutenção do sistema.  

Mészáros (Ibid) trata o modo da atuação do Estado moderno 
como os imperativos corretivos do capital, pois este, por ter chegado 
à dominância do reino da produção material, exigiu uma estrutura que 
o sustentasse. Desse modo, atenuar seus conflitos e, especialmente 
obter o controle dos atores, que não desfrutam dos resultados de seu 
trabalho, é essencial para sua reprodução. 

É por meio do engenho da estrutura jurídica com o aparato de 
leis, normas e regulamentos que o Estado exerce o controle sobre os 
indivíduos, atuando de maneira interessada. O Estado necessita de 
que os elementos jurídicos devam ser entendidos de maneira 
“absolutamente inquestionáveis” (MÉSZÁROS, 2002, p. 99) para que 
diante da hierarquização e da subordinação, os indivíduos ajam de 
forma natural e, ao mesmo tempo, pensem estar vivendo sob um 
regime democrático com liberdade de escolha.  

Desse modo, todas as resoluções sobre os direcionamentos das 
políticas agrícolas passam em primeira instância pelo Estado. E como 
afirma Mészáros, o que dá forma ao Estado moderno são as práticas 
políticas totalizadoras (2002. p. 106). Assim, os resultados de sua 
atuação nos setores produtivos fazem parte das amarras impostas 
pelo sistema capitalista no intuito de controlar as ações, ditar as 
regras, direcionar os investimentos, objetivando a reprodução de suas 
relações de dominação. 

Pela a imposição do modelo capitalista e com ele, sua estrutura 
de comando, intensificada no mundo pós Segunda Guerra, é que o 
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cenário político, econômico e o social vivenciarão grandes alterações. 
Esses reestruturaram suas bases para atender as demandas do novo 
sistema vigente, recriando novas relações e alterando as formas de 
produção.  

Considerando esse cenário confirmador das condições 
necessárias para a reprodução capitalista no campo, a partir do 
exemplo ocorrido na Europa, procurar-se-á, no item subsequente, 
realizar uma reflexão da expansão capitalista no espaço agrário 
brasileiro. 

 
1.2.1. O Estado e o campo no Brasil 
 

A atual conformação do espaço agrário brasileiro é 
resultado de diferentes processos históricos pelos quais o país passou 
e está intimamente ligada ao modelo econômico adotado pelos países 
que aqui se estabeleceram, “isto quer dizer que a formação territorial 
brasileira é consequência do processo através do qual o capital 
submeteu a terra à sua lógica econômica de exploração” (OLIVEIRA 
& FARIA, 2009, p. 3). 

“A apropriação do território brasileiro pelos portugueses, 
há quinhentos anos, se deu pela colonização de exploração, cujo 
objetivo era arrancar da colônia tudo que ela pudesse oferecer” 
(MORISSAWA, 2001, p. 57). Perdurou no Brasil até o final do século 
XIX o sistema de plantation, que combinava vastas extensões de terra 
(latifúndio) com a monocultura para atender o mercado externo (Ibid, 
p. 61).   

Esse modelo agroexportador dominou os campos do 
Brasil inicialmente com a cana-de-açúcar, e por meio da política 
mercantilista por meio do pacto colonial extraía-se toda a matéria-
prima das colônias sem permitir seu beneficiamento, o que gerou uma 
grande dependência do Brasil por produtos manufaturados.  

Nesse momento, o capitalismo comercial (o capitalismo 
em seu primeiro estágio) se desenvolvia. Para consolidar as formas de 
exploração das terras brasileiras, a aliança Estado/Burguesia na 
Europa, mediante as políticas mercantilistas, se constituía em uma 
incessante busca pelo lucro que por meio do controle realizado pelo 
Estado, em relação às atividades econômicas nas colônias, favorecia 
os interesses da burguesia nascente.   
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As colônias, nesse sentido, eram fontes importantes para 
o acúmulo de riquezas. Daí a importância e o significado do pacto 
colonial para os países europeus que visavam ao desenvolvimento da 
economia de mercado. Posteriormente, à produção do café, que, no 
século XIX, se tornou a principal atividade agrícola do país, teve 
prosseguimento à prática exploratória nas terras brasileiras e efetivou 
a inserção do Brasil no circuito da economia capitalista. 

Nesse período, as elites agrárias se consolidaram no Brasil 
especialmente após à restrição a posse da terra por meio da Lei de 
Terras que surgiu como importante mecanismo de controle social 
dentro da economia capitalista em crescimento no país. 

A restrição ao uso da terra no Brasil, mediante a da Lei de 
Terras de 1850, “significou o casamento do capital com a propriedade 
da terra. Com isso a terra foi transformada em uma mercadoria à qual 
somente os ricos poderiam ter acesso” (MORISSAWA, 2001 p. 71).  

Assim, a classe burguesa, por meio do Estado e 
respaldada pelo aparato jurídico, detém o controle dos meios de 
produção e direciona as políticas em benefício próprio. A Lei de 
Terras é um exemplo do poder da aristocracia rural. Ariovaldo 
Umbelino de Oliveira e Camila Salles de Faria explicam que, 

 
Foi a Lei Nº 601 de 18 de Setembro de 1850, 
conhecida como Lei de Terras, que atuou como 
marco jurídico de constituição da propriedade 
capitalista da terra no Brasil. E, é óbvio, da 
transformação da terra em mercadoria, pois, a 
partir desta lei, ela somente poderia ser obtida 
por compra e venda (artigo 1º) (OLIVEIRA & 
FARIA, 2009, p.4).  

 
Essa decisão da Coroa nada mais era do que uma medida 

protecionista contra a grande massa da população, que crescia a cada 
dia no Brasil. A preocupação se dava por causa da abolição da 
escravatura, da chegada de imigrantes pobres e dos posseiros, que 
agora compunham uma parcela significativa da população. O objetivo 
era impedir que „essa massa de despossuídos‟ se tornasse proprietária, 
pois era importante que eles constituíssem a mão de obra necessária 
para os latifúndios. 
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Além de formar a mão de obra na agricultura, essa 
população composta pelos escravos libertos e dos imigrantes “com 
todas as mistificações inerentes à noção de trabalho livre contratual” 
(MÉSZÁROS, 2002, p. 102), compunha no Brasil, não apenas o 
mercado consumidor exigido pela nova ordem de acumulação do 
capital, como também a necessária mão de obra, que dará impulso ao 
desenvolvimento do capitalismo no país. 

A inserção do Brasil no capitalismo mundial exigiu a 
reorganização nas relações de produção e de trabalho pela 
necessidade da formação de um mercado consumidor. Uma realidade 
comentada por José de Souza Martins quando observa que “as 
mudanças ocorridas com a abolição da escravatura não 
representaram, pois, mera transformação na condição jurídica do 
trabalhador” (1979, p. 17). 

É importante não perder de vista que é o Estado o 
propulsor dessas medidas uma vez que se apresenta como regulador 
de todos os processos de acumulação. Ao analisar seu papel no 
território brasileiro, nota-se que ele não só enxergou no campo 
possibilidades para reprodução do capital, e alternativas de 
manutenção da classe dominante no poder, como também durante 
séculos suas ações têm se concentrado na busca de mecanismos para 
a inserção do país no capitalismo mundial, tendo como estratégia a 
modernização das suas bases de reprodução.  

Neste sentido, as políticas agrícolas desenvolvidas para 
campo no Brasil, ao longo dos anos, expunham os interesses de 
latifundiários tradicionais inseridos no corpo do Estado e da política 
nacional.    

Moacir Palmeira (Ibid, p. 100) chama a discussão para “a 
atenção dada à ação planejada, intencional do Estado sobre o campo, 
que, sem dúvida alguma, foi decisiva para o processo de 
modernização técnica de setores importantes da agricultura 
brasileira”.  

O projeto de modernização do campo brasileiro se 
fortalece na pauta de discussões no momento em que se inscreve a 
discussão em torno da recuperação do vigor desenvolvimentista do 
país, que perde fôlego na década de 1960, em função do esgotamento 
do modelo de substituições de importações. Era fundamental 
recuperar o Estado e reativar as taxas positivas de crescimento 
econômico (NETO, 1997 p.123).  
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Cabia ao Estado o papel de impulsionar o crescimento 
econômico. Era necessário criar condições para viabilizar seus 
objetivos e transpor os obstáculos que impediam o desenvolvimento 
do país. Para tanto, o planejamento, que passa a existir a partir de 
1960, “vai inteiramente ao encontro das necessidades presentes e 
futuras do modo burguês de produzir” (Ibid, p. 137).  

Da década de 1960 à década de 1980, período em que se 
verifica um maior desempenho em busca da industrialização do país, 
os governos que passaram pela administração do Brasil investiram em 
Metas, Planos e Projetos para ativar o desenvolvimento não apenas 
no setor industrial. Para o campo foram pensados diversos projetos 
que, no dizer de Wenceslau Gonçalves Neto, “já faziam parte da 
praxe administrativa” e “em grande parte, esses planos permaneceram 
no nível das intenções, não conseguindo avançar na execução de suas 
propostas, pelo menos na extensão pretendida” (1997, p. 122).  

O resultado dessa postura se concentra na máquina do 
Estado, que desenvolveu um forte esquema para controlar todas as 
etapas da produção: o planejamento, a produção, a fiscalização, a 
determinação de preços, a estocagem e a circulação e comercialização 
dos produtos (NETO, 1997, p. 142).   

O conjunto de medidas adotadas para o desenvolvimento 
do Brasil e consequentemente do campo propostas pelo Estado 
esteve fundamentada no projeto desenvolvimentista, cuja ótica era 
abrir os espaços agrários para que a economia brasileira pudesse se 
inserir na economia mundial, constando o profundo atrelamento 
entre modernização e expansão capitalista no campo.  

Esse pacote de medidas postas em prática, sobretudo a 
partir da década de 1970, caracterizou o processo de modernização da 
agricultura entendida enquanto um processo de transformação da sua 
base técnica de produção, a partir do emprego intensivo de 
tecnologias de origem industrial (FRANCA, 2008, p. 80).   

Assim, os complexos agroindustriais invadiram os 
espaços agrários brasileiros subordinando a produção e se 
estabeleceram num modelo excludente onde “empresas ou grupos de 
empresas influenciam poderosamente a dinâmica das atividades 
agrárias” (MULLER, 1986, p.34). Para Ellen Meiksins Wood,  

  
a generalização dos imperativos do mercado tem 
tomado a forma, por exemplo, de obrigar (com a 
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ajuda de agências capitalistas internacionais como 
o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional) fazendeiros do terceiro mundo a 
substituir estratégias de auto-suficiência em 
matéria de produtos agrícolas por produção 
especializada para o mercado globalizado. (1998, 
p. 22). 

 
Segundo Muller (1986, p. 34), foi a aliança realizada pelos 

capitais estrangeiros, nacionais e estatais, denominado de Tríplice 
Aliança3, que fez o Brasil passar de vez para uma economia industrial. 
Isso implicou na fusão de interesses dos setores internos e externos 
com um extraordinário ganho de poder político por parte do Estado. 
Poder que se materializa nos espaços agrários por meio do domínio 
exercido pelos grandes latifundiários, que direcionam os 
investimentos a serem realizados e, ainda, pelo capital industrial 
internacional. 

A década de 1970 se traduziu no grande expoente das alterações 
ocorridas nos espaços agrários do Brasil. O surgimento das 
agroindústrias e consequentemente, a subordinação da agricultura 
fizeram alterar significativamente as relações de produção, de 
trabalho, de uso e ocupação do solo. O objetivo primordial é atrelar o 
setor agrícola ao processo de desenvolvimento econômico, não 
permitindo que ele possa obstar o crescimento da economia (NETO, 
1997 p.145). Por meio da industrialização do setor agropecuário, o 
capitalismo encontrava novas formas de reprodução e exploração. 

Pensar o campo sob a perspectiva desenvolvimentista tornava-
se fundamental dentro dos planos de industrialização do Brasil. Este, 
não poderia se constituir num entrave para as metas de 
desenvolvimento da economia brasileira. Assim tornava-se 
imprescindível que o governo adotasse medidas para alterar suas 
bases produtivas. 

                                                
3 Para Geraldo Muller (1986), a complexa união realizada entre o capital da elite nacional, o 
capital internacional e o capital estatal constitui a Tríplice Aliança que nada mais é do que a 
forma nacional da expansão do capitalismo oligopólico do pós-guerra num país atrasado da 
periferia.  O Estado, opera sobretudo, na esfera da intermediação financeira e na 
formulação e implementação de uma vasta gama de políticas econômicas concernentes as 
atividades industriais, agrárias e de abastecimento. 
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Com a redução dos investimentos no setor público nos anos de 
1980 denunciada pela crise da dívida do país, a capacidade de 
planejamento do Estado foi reduzida e o resultado foi a estagnação 
econômica e a consequente dificuldade de investimento tanto para o 
crescimento do Brasil, quanto para o atendimento social (LISBOA, 
2007, p.131). A falta de recursos para manter as atividades dos 
produtores demonstrava também a dependência do país dos recursos 
externos e a incapacidade de desenvolver uma política interna 
autônoma. 

Josefa Lisboa esclarece que esse modelo de produção alcançou 
a década de 1980 nos países em desenvolvimento desvelando as 
contradições do sistema capitalista, mostrando que, à medida que 
houve uma redução dos empréstimos por parte dos países 
financiadores, em consequência ocorreu uma eclosão da crise da 
dívida nesses países (LISBOA, 2007, p. 134).  

O endividamento externo do Brasil e o esgotamento do padrão 
de crescimento econômico interno – atrelado à dependência dos 
recursos externos - exigiu a entrada do Brasil no novo modelo de 
produção determinado pelos países centrais o qual se baseia na 
organização flexível da produção fundamentado na adoção de 
políticas neoliberais. A partir desse momento, atendendo aos novos 
ditames do modelo de produção como estratégia para a saída da crise, 
o Estado passou a estimular a produção voltada para o mercado 
externo e reorganizou as bases produtivas para atender às demandas 
dos países capitalistas centrais. 

Nos países subdesenvolvidos, à chegada a década de 1990 foi 
marcada por grandes alterações nas políticas internas e, 
consequentemente, nas suas bases produtivas. As resoluções (ou 
regras) advindas das nações capitalistas após o Consenso de 
Washington4 redefinia o rumo que países como o Brasil deveriam 
tomar para retirar-se da crise e garantir o retorno dos investimentos 

                                                
4 Encontro que reuniu Ministros da Fazenda de diversos países, economistas e 
cientistas políticos no qual foram traçadas as metas a serem alcançadas por todos os 
governos capitalistas nos anos seguintes. As resoluções do Consenso de 
Washington consolidaram as reformas econômicas de cunho neoliberal implantadas 
em diversos países capitalistas centrais e periféricos e estabelecia: liberalização do 
mercado financeiro, favorecimento do investimento estrangeiro, privatizações de 
empresas estatais, redução do aparato do Estado e da sua intervenção nas atividades 
econômicas, entre outras (OLIVEIRA & COSTA, 2007). 
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externos. Nesse contexto, o mundo começou a vivenciar mudanças, 
que se deram em todos os setores e escalas da vida social, 
modificando as bases produtivas, as relações de trabalhos e o sentido 
da atuação do Estado “que deixa de ser o agente direto do 
crescimento, e passa a ser o elemento catalisador e impulsionador da 
sociedade civil e da empresa privada” (CONCEIÇÃO, 2005). 

A necessidade de reorganizar suas economias e disseminar pelo 
mundo a ideologia, que permeia todo sistema do capital, fez os países 
capitalistas determinarem o direcionamento de investimentos nos 
países mais pobres bem como a exigência de adequar suas políticas 
internas de acordo com suas necessidades. Para tanto, a abertura dos 
mercados, as políticas de privatizações, o desenvolvimento da 
agricultura voltada para atender aos seus mercados foram algumas das 
determinações cumpridas pelos países de economias dependentes. 

Nesse ínterim, o modelo neoliberal é apresentado para o 
mundo agora de forma impositiva onde as economias nacionais dos 
países periféricos tinham a obrigação de se adequar sob pena de não 
terem suas dívidas renegociadas. Nesse momento, a mundialização da 
economia e com ela a “substituição do padrão taylorista e fordista 
pelas formas produtivas flexibilizadas” (LISBOA, 2007, p.134) 
remodelaram a organização social, à medida que se alterava o modelo 
de produção. 

No campo, as mudanças foram sentidas com a introdução de 
uma agricultura científica, globalizada, a qual atinge tanto a base 
técnica quanto a econômica e social, produzindo profundo impacto 
no setor, assinalando sua reestruturação. Nessa lógica, os espaços 
agrários são submetidos a uma nova divisão territorial do trabalho 
que, segundo Denise Elias, são articulados pelos arranjos territoriais 
produtivos, cujos circuitos espaciais de produção são comandados 
pela racionalidade desse período histórico e impostos por empresas e 
agroindústrias nacionais e multinacionais que se organizam a partir de 
imposições de caráter ideológico e de mercado (2006, p. 25-26). 
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RESUMO 
Este trabalho consiste na observação e no relato dos discentes do 
Curso de Geografia que realizaram Trabalho de Campo no Norte e 
Nordeste brasileiro. O enfoque deste trabalho de campo foi a cidade 
de Marabá no Pará, São Luís e Barreirinhas, no Estado do Maranhão. 
Este estudo mostrou a importância da indissociação da teoria e da 
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prática em Geografia e forneceu subsídios concretos para que os 
alunos possam falar das regiões estudadas, sem ser equivocados. Com 
a realização do trabalho de campo ficou perceptível também que o 
Brasil não é um país homogêneo, sendo que cada região do país 
possui suas peculiaridades. A realização do trabalho de campo no 
curso de Geografia é imprescíndivel, pois desta forma, há a união da 
teoria com a prática, e com isso os alunos conseguem aprender e 
compreender a dinâmica social que ocorrem nas diversas paisagens 
existentes no Brasil. 
Palavras-chave: Trabalho de Campo, Pará, Maranhão. 
 
ABSTRACT 
This work consists of observation and the reporting of students of 
that course of Geography Fieldwork conducted in northern and 
northeaster of Brazil. The focus of this fieldwork were the towns of 
Marabá in Para, São Luís and Barreirinhas, State of Maranhão. This 
study showed the showed the importance of indissociation theory and 
practice in geography and provided tangible benefits for the students 
to talk about the areas studied, without being misleading. With the 
completion of fieldwork was also noticeable that Brazil is 
not a homogeneous country, each region of the country has its 
peculiarities. The 
completion of fieldwork in Geography course is indispensable, 
because this way there is the union of theory with practice, and so 
students can learn and understand the social dynamics that 
occur indifferent landscapes that exist in Brazil. 
Keywords: Fieldwork, Pará, Maranhão. 
 
I INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo é um relato de pesquisa, resultante de 
um trabalho de campo realizado pelos alunos e docentes do curso de 
Geografia da Universidade Federal de Uberlândia - Campus Pontal, 
que abrangeu as disciplinas de Formação do Espaço Brasileiro: 
Nordeste, do 5º período e Formação do Espaço Brasileiro: Amazônia, 
estudada no 7º período. 

O trabalho de campo no curso de Geografia é 
considerado uma ferramenta de ensino onde a teoria estudada em sala 
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de aula se une com a prática, como destaca Alentejano e Rocha-Leão 
(2006, p.57): 

Fazer trabalho de campo representa, portanto, um 
momento do processo de produção do conhecimento 
que não pode prescindir da teoria, sob pena de 
tornar-se vazio de conteúdo, incapaz de contribuir 
para revelar a essência dos fenômenos geográficos. 
 
 

Para a obtenção de êxito na realização de um trabalho de 
campo é preciso que não seja feita apenas uma mera observação da 
paisagem, mas se consiga apreender e compreender as relações sociais 
que nela ocorrem.  

O objetivo do trabalho de campo é descobrir, dentro de sua 
complexidade e globalidade, a realidade de um subsistema social, 
fazendo um verdadeiro levantamento de terreno, atingindo a essência 
da realidade, coletando elementos necessários à análise e explicação, 
aprofundando nas forças e nas relações de produção, e também 
explorando os níveis ideológicos, políticos e culturais da dinâmica 
social. (KAISER, 2006). 

Assim, a realização de trabalhos de campo nos cursos de 
graduação em Geografia é de suma importância, uma vez que, é na 
prática que se aplica o que aprende na teoria. Serpa (2006) define a 
importância do cumprimento de uma pesquisa de campo: 

 
[...] afirmamos a necessidade de revelar, através 
do trabalho de campo em Geografia, as 
diversas possibilidades de recortar, analisar e 
conceituar o espaço, de acordo com as 
questões, metas e objetivos definidos pelo 
sujeito que pesquisa. O trabalho de campo em 
Geografia requer a definição de espaços de 
conceituação adequados aos fenômenos que se 
deseja estudar. É necessário recortar 
adequadamente os espaços de conceituação 
para que sejam revelados e tornados visíveis os 
fenômenos que se deseja pesquisar e analisar na 
realidade.  

 
Desse modo, o trabalho de campo realizado para a região Norte 

e Nordeste teve como finalidade sair do Estado de Minas Gerais com 
o intuito de estudar duas regiões brasileiras com realidades 
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(ambientais, sociais, econômicas e culturais) distintas e peculiares, 
tendo como foco específico as cidades de Marabá (PA), São Luis 
(MA) e Barreirinhas (MA), (Figura 01). 

 

 
Figura 01. Trajeto percorrido no trabalho de campo. 
 
II CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CIDADES VISITADAS 
 

O Estado do Pará, localizado na região Norte do Brasil, conta 
com uma população estimada em 7.431.020 habitantes (IBGE, 2009) 
ocupando uma área de 1.247.689,515km², ou seja, possui densidade 
demográfica baixa, de apenas 5hab/km². 

A ocupação deste Estado ocorreu inicialmente por holandeses e 
ingleses, mas seu povoamento solidificou-se com a chegada dos 
portugueses. Possui uma história marcada por conflitos, como o 
movimento popular da Cabanagem, e, mais recentemente, pelos 
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conflitos envolvendo a terra, invasões, grilagens e as disputas pelos 
grandes latifúndios.  

O Pará teve como destaque econômico no inicio do século XX 
o ciclo da borracha, vindo, posteriormente, ser destacada a produção 
de madeira e de castanha. Hoje sua economia é baseada 
principalmente na pecuária, agricultura e mineração¹.  

O município do Pará visitado durante o trabalho de campo foi 
Marabá (Figura 02), localizado entre as coordenadas 05º 21’ 54” 
latitude Sul e 04º 07’ 24” longitude Oeste, na porção sudeste do 
Estado do Pará, entre os rios Itacaiúnas e Tocantins.  

 

 
Figura 02. Localização do município de Marabá-PA. 

 
Fundada em 1913, a cidade de Marabá foi explorada por 

portugueses durante o século XVI, porém permaneceu “desabitada” 
por quase 300 anos, tendo consolidado seu processo de ocupação 
apenas a partir de 1890. Seu nome é de origem indígena e significa 
“filho do prisioneiro” ou “filho da índia com o branco”¹. 

Em relação a sua economia, o município de Marabá vivenciou 
vários ciclos econômicos. Até o início da década de 1880 a economia 
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era baseada no extrativismo vegetal, porém, a crise da borracha levou 
o município a um novo ciclo, da castanha-do-pará, que liderou por 
anos a economia municipal. Com o despontamento da Serra Pelada, 
Marabá também viveu o ciclo dos garimpos, que teve como destaque 
maior a extração do ouro.¹2 

Nos dias atuais o município é considerado uma fronteira 
agrícola da Amazônia. Sua economia baseia-se principalmente em 
atividades indústrias, de siderurgia, agroindústrias, pecuária e também 
no turismo. 

Em relação ao Estado do Maranhão, devido à mistura de 
aspectos geográficos, ele possui a vantagem de ter a maior diversidade 
de ecossistemas de todo o País. São 640 quilômetros de extensão de 
praias, floresta Amazônica, cerrados, mangues, e o único “deserto” do 
mundo com lagoas de águas cristalinas, denominado de Lençóis 
Maranhenses. 2 

A origem do Maranhão tem por base a luta entre povos e a luta 
pelo território. No ano do descobrimento do Brasil, os espanhóis 
foram os primeiros a chegarem à região onde hoje localiza-se o 
Maranhão. A partir desse momento, em 1612, os franceses ocuparam 
definitivamente o Estado. Porém, foram os portugueses que 
colonizaram a região, a partir do século XVIII². 

O Estado do Maranhão conta com uma área de 
aproximadamente 331.983,293 km², com uma população estimada de 
6.367.138 pessoas² (IBGE, 2009). Possuí 227 municípios e a capital é 
a cidade de São Luis. A cidade que mais se destaca é a capital, com 
uma população estimada em 997.098 habitantes (IBGE, 2009), 
localizada entre as coordenas 2º 31’ 47” de latitude Sul, 44º 18’ 10” de 
longitude Oeste. Esse nome se deve a uma homenagem feita ao Rei 
da França, Luis XIII. A cidade também já foi conhecida como Upaon 
Açu ou Ilha Grande, segundo a denominação tupinambá para a Ilha 
de São Luis. 

O conjunto urbanístico que compõe o centro histórico da 
capital maranhense é do século XVII e se constitui num dos mais 
representativos exemplares do traçado urbano e da tipologia 
arquitetônica produzidos pela colonização portuguesa. Construções 
em alvenaria de pedra e argamassa com óleo de peixe, serralheria e 

                                                 
1
 Dados extraídos do site da Prefeitura Municipal de Marabá-PA. 

2
 Dados extraídos do site da Prefeitura Municipal de São Luis-MA. 



Do Triângulo Mineiro ao Norte e Nordeste do Brasil                                        213 

 

 

cantarias de origem européia, e madeira de lei. Os mais 
representativos exemplares da arquitetura de São Luis são os sobrados 
de fachadas revestidas em azulejos portugueses.3 

Foi seu histórico que rendeu a São Luis o reconhecimento 
como Patrimônio da Humanidade. O título, concedido pela 
UNESCO em 1997, reafirma a importância de um dos maiores 
conjuntos de arquitetura civil de origem européia no mundo, em um 
total de três mil e quinhentas construções, em uma área de 250 
hectares³. 

Outra atração que este Estado possui é o Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses, que envolve os municípios de Humberto de 
Campos, Primeira Cruz, Santo Amaro e Barreirinhas. A cidade de 
Barreirinhas é uma das portas de entrada para parque dos Lençóis 
Maranhenses, que foi transformado em parque nacional em 1981 
(Figura 03).  

 

 
Figura 03. Localização dos municípios de São Luis e Barreirinhas-MA. 
 

                                                 
3 Informações extraídas do site da Prefeitura Municipal de São Luis-MA 
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O parque possui 155 mil hectares de dunas, rios, manguezais e 
lagoas, estas formadas pelas águas pluviais se espalhando em 
praticamente toda a área do parque formando uma paisagem 
incomparável, sendo um raro fenômeno geológico formado ao longo 
de milhares de anos através da ação da natureza. 

Enfim, o Estado do Maranhão possui peculiaridades em relação 
ao restante do território brasileiro, nele encontramos características 
distintas e únicas. O Estado é detentor de histórias que fazem parte 
da cultura brasileira, e que são de grande importância para a formação 
das nossas tradições. 
 
IV IMPRESSÕES VIVENCIADAS NO TRABALHO DE 
CAMPO 

 
O trabalho de campo realizado pelo curso de Geografia da 

Universidade de Uberlândia, campus Pontal, com destino às regiões 
Norte e Nordeste do Brasil, ocorreu entre os dias 11 e 20 de julho de 
2010, com enfoque para as cidades de Marabá, no Estado do Pará e 
São Luis e Barreirinhas – portal de entrada para os Lençóis 
Maranhenses –, no Estado do Maranhão, passando pelos Estados de 
Goiás e Tocantins. 

 Durante o percurso foi possível constatar que há um forte 
predomínio da pecuária nos Estados de Goiás, Tocantins e Pará. Ao 
adentramos o Estado do Pará foi possível ver a transição da vegetação 
de Cerrado para floresta Amazônica, que tem como principal 
característica os Babaçus, coqueiros típicos dessa região de transição. 

O nosso primeiro foco de estudo foi a cidade Marabá, 
localizada na parte sudeste do Estado do Pará. Durante dois dias 
ficamos instalados na cidade que se localiza no ponto de encontro 
entre dois grandes rios, Tocantins e Itacaiúnas. A cidade é bastante 
peculiar, com porte de cidade média, já que conta com cerca de 200 
mil habitantes (IBGE, 2009). 

Outro fator importante é que a cidade de Marabá possui três 
principais núcleos urbanos, denominados como: Marabá Pioneira, 
Nova Marabá e Cidade Nova. Estes núcleos são ligados pela rodovia 
Transamazônica. 

A cidade aproveita sua localização privilegiada entre dois rios e 
usufruí das praias do rio Itacaiúnas como fonte de turismo e de lazer, 



Do Triângulo Mineiro ao Norte e Nordeste do Brasil                                        215 

 

 

no período de estiagem. Outro fato interessante observado é que a 
cidade carece de cuidados em saneamento básico, sendo que em 
alguns lugares o esgoto está a “céu aberto”. 

No segundo dia de pesquisa fomos conhecer a Serra das 
Andorinhas, um parque estadual de preservação ambiental que possui 
uma área de 60 mil hectares e engloba oito ecossistemas: sítios 
arqueológicos (é considerado uma dos maiores do país), gravuras e 
pinturas rupestres catalogadas; cavernas; grutas e cachoeiras; espécies 
de animais vertebrados, e diversas espécies vegetais e plantas 
medicinais, sendo caracterizado como um verdadeiro e grande 
tesouro natural e histórico.  

De acordo com um professor do curso de agronomia da 
Universidade Federal de Marabá, há cerca de vinte anos, a área era 
floresta Amazônica, mas foi explorada intensamente, perdendo assim 
suas características nativas. Ainda, segundo o professor, boa parte da 
vegetação desmatada não voltará mais a ser floresta. 

Seguindo a rota do trabalho de campo, a segunda área de 
estudo da viagem foi a cidade de São Luis, capital do Estado do 
Maranhão, mais especificamente na ilha Upaon-Açu (denominação 
dada pelos índios tupinambás significando "Ilha Grande") no 
Atlântico Sul.  

A cidade possui aproximadamente um milhão de habitantes, 
sendo a única cidade brasileira fundada pelos franceses. Fazendo 
observações pelo Centro Histórico de São Luis, foi possível notar que 
todas as construções do Centro Histórico, datadas da época de sua 
fundação, possuem alguma influência francesa.  

São Luis é riquíssima em manifestações culturais, tais como, o 
bumba-meu-boi, tambor de crioula, cacuriá, dança portuguesa, 
quadrilhas juninas, reggae e outras. O clima da cidade é quente e 
úmido, sendo perceptível sua vegetação bastante diversificada, com 
áreas de manguezais e coqueiros.  

No segundo dia de trabalho de campo em São Luis, visitamos a 
Estação Madeireira da Companhia Vale, onde pudemos verificar na 
prática as instalações de uma empresa transnacional. A empresa atua 
na extração, transporte e exportação de minério de ferro, e transporte 
de passageiros, este último em menor escala.  

Também fizemos uma observação pelo campo de trabalho da 
empresa, onde ocorre todo o processo de separação dos minérios. O 
representante da Vale que nos acompanhava, falou de alguns dos 
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programas de sustentabilidade que a empresa desenvolve, tais como, 
Ação verde - amarela; Ação saúde; cinema nos trilhos, entre outros. 

Seguimos viagem para nosso úlltimo destino do trabalho de 
campo, a cidade de Barreirinhas, ainda no Estado do Maranhão. A 
cidade é um dos portais de entrada para o  Parque dos Lençóis 
Maranhenses, o qual consiste em uma vasta área de altas dunas de 
areias brancas e de lagos e lagoas, também conhecido como “deserto” 
brasileiro, que foi transformado em parque nacional em 1981. 

De uma beleza incomparável, o Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses possui uma área de 155 mil hectares, às margens do Rio 
Preguiças, e se assemelham a um grande deserto, sendo que as águas 
pluviais formam lagoas que se espalham em praticamente toda a área 
do parque, formando uma bela paisagem. Foi possível observar que 
Barreirinhas é uma cidade que vive basicamente do turismo e do 
artesanato local. 

 
VI CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A realização do trabalho de campo nos Estados do Pará e 
Maranhão foi de suma importância para construção e (des)construção 
de nossos conhecimentos geográficos. Percebemos que muitas das 
vezes os fatos que são passados pela mídia sobre a região Norte e 
Nordeste do Brasil não fazem, necessariamente, jus a realidade local. 

Quando pensamos em Amazônia, por exemplo, logo 
lembramos de floretas imensuráveis com grande diversidade em fauna 
e flora. Mas devemos destacar que estas áreas naturais não convivém 
separadamente com a atuação do homem sobre o espaço, e, portanto, 
nem todos os lugares da Amazônia ainda possuem características da 
vegetação nativa. 

Vimos no sudeste do Estado do Pará, principalmente no 
município de Marabá, que a vegetação natural já foi praticamente toda 
explorada pelo homem, restando hoje apenas resquísios de floresta 
Amazônica, prevalecendo aspectos muito mais parecidos com as 
regiões do Cerrado brasileiro. 

No Estado do Maranhão foi possível observar a existência de 
um paradoxo: de um lado uma capital descuidada pelo governo, com 
casarões que deviam estar preservados por guardarem a história local, 
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em péssimo estado de conservação, e, de outro, os Lençóis 
Maranhanses, um local de beleza natural imensurável. 

Com a realização do trabalho de campo ficou percpetível 
também que o Brasil não é um país homogêneo, pois temos vários 
“brasis”, sendo que cada região do país possui suas peculiaridades. 
Temos uma diversidade imensa de cultura, povos, clima, vegetação, 
riqueza e pobreza. 

Foi possível fazer uma análise da realidade das duas regiões 
visitadas, a  apresentada pelos livros, pela mídia e a verdadeira 
realidade local, vivenciada apenas com o contato direto com o objeto 
de estudo. 

Este trabalho de campo mostrou a importância da indissociação 
da teoria e da prática em Geografia e forneceu subsídios concretos 
para que os alunos possam falar das regiões estudadas, já que “sem 
pesquisa de campo ninguém tem o direito a falar” (Mao Tsé Tung). 
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O livro resenhado, denominado “Para Ensinar e Aprender 

Geografia”, é de autoria de três pesquisadoras do ensino de Geografia: 
a professora doutora Nídia Nacib Pontuscka, da Faculdade de 
Educação da USP – FEUSP, que atua nas áreas de Formação do 
Professor, com ênfase no Ensino de Geografia, Estudo do Meio, 
Interdisciplinaridade, Trabalho de Campo e Educação Ambiental; a 
professora doutora Tomoko Iyda Paganelli, da Universidade Federal 
Fluminense, que atua nas disciplinas de Licenciatura em Geografia, 
Pedagogia, Didática e Prática de Ensino de Geografia e Ciências 
Sociais; e a docente doutora Núria Hanglei Cacete, da USP, que atua 
na área de Metodologia do Ensino de Geografia, no Departamento de 
Metodologia do Ensino e Educação Comparada e dos programas de 
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Pós-graduação na área de Educação, Didática, Teorias de Ensino e 
Práticas Escolares.  

Este é construído e desenvolvido na divisão metodológica em 
três grandes eixos (1 – Geografia Como Ciência e Disciplina Escolar; 
2 – O Ensino e Aprendizagem da Geografia; 3 – Representações e 
Linguagens no Ensino da Geografia) constituintes da presente obra, 
sendo destacados os elementos que compõem cada capítulo 
constituinte destes eixos que fazem parte da obra em questão. 

É necessário destacar o principal intuito deste livro, que se 
constitui em pôr em questão como a Geografia, componente 
curricular, pode construir, no processo de formação docente, um 
saber escolar com base nos conhecimentos geográficos produzidos na 
academia, nos conhecimentos prévios trazidos pelos alunos para a 
escola mediante a sua vivência com o espaço geográfico e em 
métodos, linguagens e técnicas articuladoras de todos esses 
conhecimentos.   

O primeiro eixo componente do livro, intitulado Geografia 
como Ciência e Disciplina Escolar, é subdividido em três capítulos 
assim denominados: A Geografia como Ciência da Sociedade e da Natureza; 
A Disciplina Escolar e os Currículos de Geografia; A Formação Docente e o 
Ensino Superior. 

O primeiro capítulo realiza interligação entre a Geografia 
escolar com as abordagens científicas (sendo destacadas as 
contribuições de Alexander Humbold com suas descrições sobre os 
diferentes espaços geográficos: em Karl Ritter apresenta a formulação 
do conceito de „sistema natural‟; Karl Max é citado levando em 
consideração suas análises referentes à relação entre sociedade e 
natureza dentro do sistema capitalista; em Friedrich Ratzel destaca as 
ideias deterministas e em Vidal de La Blache traz, em sua 
fundamentação teórica, a ideia de que o homem não se submete às 
condições naturais, podendo modificá-la por meio dos diferentes 
gêneros de vida. Esta ponte deve estar fortificada, tendo em vista que 
o docente deve se apropriar desse conhecimento da gênese e do 
desenvolvimento do pensamento geográfico na sua formação inicial. 

 O segundo capítulo apresenta a discussão sobre as diferentes 
atribuições curriculares referentes aos conteúdos. A metodologia, a 
avaliação, como também a organização e a inovação do ensino, 
devem ser assimiladas por diferentes agentes (Estado; Comunidade, 
Escola e Professores) constituintes do processo educacional. Torna-se 
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necessário enfatizar a que a formação do professor deve ser permeada 
por uma reflexão profunda sobre os fundamentos epistemológicos e 
metodológicos da disciplina de Geografia.        

O terceiro capítulo traz considerações referentes à formação do 
professor, sendo destacado que o profissional em questão deve ser 
um pesquisador que tem o domínio do conteúdo geográfico a ser 
ensinado e dos conhecimentos teórico-metodológicos existentes para 
se trabalhar a disciplina. Para tanto, o conhecimento adquirido na 
universidade, fundamentado em pesquisas de campo, de laboratório e 
de bibliografia, deve ser dominado pelo professor, constituindo, dessa 
forma, um instrumental teórico a ser elaborado e recriado, para 
transforma-se em saber escolar. Cabe destacar que esse óptimo 
educacional será atingido quando: 1- os professores possuírem 
formação acadêmica com qualidade; 2- os docentes tiverem condições 
materiais e imateriais (carga horária adequada para construção de 
planejamento e diversificação das aulas; condições de infraestrutura 
da escola; melhor remuneração financeira da atividade professoral e 
salas de aulas com a quantidade adequada de estudantes).    

O segundo eixo do livro, intitulado o Ensino e Aprendizagem 
da Geografia e as Práticas Disciplinares, Interdisciplinares e 
Transversais, é distribuído em três capítulos: Disciplinaridade, 
Transversalidade e Interdisciplinaridade; Interdisciplinaridade e o Ensino de 
Geografia; e Estudo do Meio: Momentos Significativos de Apreensão do Real.  

O primeiro capítulo apresenta reflexão sobre as concepções e 
práticas relacionadas aos princípios da disciplinaridade, 
transversalidade e interdisciplinaridade ligadas ao processo de ensino 
e aprendizagem na geografia escolar. Os conteúdos disciplinares são 
organizados de acordo com as concepções da ciência em um tempo e 
espaço específicos, articulando concepções pedagógicas de 
organização do currículo e do ensino. Os conteúdos podem ser 
organizados em unidades didáticas, sendo que é perceptível uma 
tendência de considerar os saberes prévios dos alunos, como também 
inserir-lhes esses conhecimentos na realidade próxima e concreta da 
escola e do entorno, problematizando os conteúdos que possuem 
categorias e conceitos diferenciados. Propõe-se a utilização de mapas 
conceituais que objetivam a passagem dos conceitos cotidianos aos 
conceitos científicos que se efetivam através do raciocínio no 
ambiente interior e exterior da escola.     
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A transversalidade se enquadra na mais complexa forma de 
interação entre as disciplinas, podendo ocorrer a formação de 
matérias transversais. Os temas transversais não se apresentam como 
uma nova área ou disciplina, mas como conteúdos “diluídos” nas 
áreas já existentes e no trabalho educativo da escola. Essa proposta 
não gera uma descaracterização das disciplinas nem a perda de 
autonomia por parte dos professores, não rompendo com a 
disciplinaridade nas escolas e evitando uma “confusão” na 
organização escolar. 

O segundo capítulo apresenta reflexões referentes à 
interdisciplinaridade, que se constitui em um nível de interação entre 
as disciplinas que se apresentam com um tema em comum a um 
grupo de disciplinas interligadas, que trabalham conjuntamente com o 
planejamento prévio e uma finalidade a ser atingida. Propõe-se o 
trabalho interdisciplinar com um tema gerador, que deve captar uma 
totalidade e não apenas aspectos isolados e fragmentários da realidade 
da escola e de seu entorno. A geografia escolar pode desenvolver sua 
práxis pedagógica partindo da realidade local e levando as visões e 
impressões dos estudantes para dentro da escola, estudando os 
problemas e as possibilidades dessa realidade, percebida à luz das 
várias disciplinas escolares, com o intuito de apreender as relações 
entre seus elementos e proporcionar um conhecimento mais amplo e 
profundo sobre a realidade local estudada. 

O terceiro capítulo versa sobre a importância geográfica do 
estudo do meio, que se constitui numa metodologia de ensino 
interdisciplinar, que pretende desvendar a complexidade de um 
espaço determinado extremamente dinâmico e em constante 
transformação, cuja totalidade, dificilmente, uma disciplina escolar 
isolada pode dar conta de compreender. Torna-se necessário enfatizar 
que o estudo do meio se caracteriza pelo movimento de apreensão do 
espaço social, físico e biológico, que se dá em múltiplas ações 
combinadas e complexas. Para a compreensão e apreensão desta 
realidade, faz-se necessária a existência simultânea de vários olhares, 
da reflexão conjunta das áreas específicas do conhecimento que fazem 
parte do currículo das escolas de Ensino Fundamental e Médio – 
Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências e Artes 
– que combinarão, em um estudo do meio, suas propostas de 
intervenção pedagógica em cada momento, apontando as 
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contribuições disciplinares a serem fornecidas para o objeto de 
estudo. 

O terceiro eixo do livro é intitulado Representações e 
Linguagens Cartográficas. É distribuído em cinco capítulos: Textos 
Escritos; A Linguagem Cinematográfica no Ensino de Geografia; Representações 
Gráficas na Geografia; Representações Cartográficas: Plantas, Mapas e 
Maquetes, e O Livro Didático de Geografia. 

O primeiro capítulo que constitui o terceiro eixo demonstra a 
importância da codificação e decodificação de um texto através da 
leitura atenta, sendo que o indivíduo ou mesmo a coletividade se 
familiarizam com os termos técnicos, os conceitos, as ideias, 
vislumbrando a busca de hierarquização dos conteúdos presentes em 
textos, identificando e acompanhando suas conclusões e as bases que 
as sustentam. Para tanto é necessário construir uma leitura que 
responda às seguintes questões: Qual é o assunto e tema abordado? 
Qual é a problematização do tema? Caracterize a ideia central. Qual é 
o raciocínio que o autor transmite na obra? Quais são as ideias 
secundarias? É possível construir um resumo sintético da obra?   

O segundo capítulo enfoca a discussão referente à apropriação 
da linguagem cinematográfica pelo ensino de Geografia. Diante do 
avanço tecnológico e da enorme disponibilidade informacional pelas 
mídias, é de fundamental importância (a todos os agentes que 
participam dos processos educacionais de ensino e aprendizagem) 
saber analisar (filtrar) esses dados, que devem passar pelo processo de 
decodificação, análise e interpretação crítica. Convém destacar que a 
escola se configura como um dos espaços educacionais de reflexão 
acerca da realidade comunicada pela mídia. Nesse sentido, torna-se 
necessário preparar o estudante para desenvolver um senso crítico 
(lembrando que crítico não se constituí em “falar mal”, e sim em ter a 
capacidade do entendimento para além da aparência das informações) 
necessário para que possa selecionar e utilizar as informações e não 
perder-se nas enxurradas ou nos terremotos informacionais das redes 
de comunicação.     

O terceiro capítulo caracteriza a importância da aplicabilidade 
das representações gráficas (desenhos, cartas mentais, croquis, 
maquetes, plantas e mapas) como instrumento alfabético no ensino da 
geografia escolar. Com isso, os desenhos se constituem como 
esquemas gráficos de organização da relação entre o ser humano e o 
mundo, a educação geográfica deve recuperar, na escola, os princípios 
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que permitirão ao estudante apropriar-se das categorias de análise da 
Geografia (Espaço, Território, Lugar, Paisagem e Região) do ponto de 
vista visual e gráfico. Os vários tipos de croquis de paisagem, dos 
territórios ou até mesmo sínteses dos fenômenos e processos, 
permitem fazer uma intermediação entre o desenho e os mapas 
cartográficos. 

O quarto capítulo aborda a importância das representações 
cartográficas como plantas, mapas e maquetes no ensino geográfico. 
Cabe destacar a importância da iniciação da alfabetização cartográfica 
para os estudantes, uma vez que os mapas ajudam os jovens a refletir 
sobre as informações midiáticas à espacialização de um conflito 
geopolítico, por exemplo. Portanto os mapas murais como atlas, a 
construção de maquetes e as plantas cartográficas, na condição de 
instrumentos pedagógicos, deveriam ter e ser presença obrigatória nas 
salas de aula de Geografia.      

O quinto capítulo promove uma reflexão sobre o que vem a ser 
o livro didático, que pode ser caracterizado em duas linhas gerais: uma 
produção cultural, pois é elaborado por um ou mais autores, como 
também é um produto destinado ao mercado tendo como o grande 
comprador o Governo Federal. Deve-se enfatizar que o livro de 
Geografia não pode apresentar-se como um conjunto de informações 
sem nexos ou sem correlações, daí a importância de tratar os assuntos 
relativos ao cotidiano dos alunos do ponto de vista espacial e de 
outras realidades. O livro didático deveria ser utilizado pelo professor 
como instrumento auxiliar de sua reflexão geográfica com seus 
alunos. Porém, se o professor não tiver uma boa formação inicial e 
não for qualificado, ele poderá enxergar nos livros e nos currículos 
prescritos a sua tábua de salvação e reproduzir exatamente aquilo que 
está nas páginas. 

Portanto cabe destacar que o livro resenhado mostra-se de 
fundamental importância para a formação professor de Geografia, na 
medida em que os textos nos convidam para uma viagem geográfica, 
marcada por uma construção e execução de propostas voltadas para a 
efetivação de uma Geografia escolar que seja significativa para 
professores e, sobretudo, para estudantes, construindo, dessa forma, 
um conhecimento geográfico baseado na interdisciplinaridade com 
outras áreas do conhecimento.  
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MARCIA MARIA SANTOS SANTIAGO 
 
Data da Defesa: 18/03/2011 
Banca Examinadora 
Vera Lúcia Alves França (Orientadora) 
Fernando Antonio Santos Souza 
Ana Rocha dos Santos 
 
AREIA BRANCA: ESPACIALIDADES E INTERAÇÕES NA 

REDE URBANA DE SERGIPE. 
 
A dinâmica do espaço urbano se concretiza a partir da 
interdependência intraurbana e intercidades que se articulam através 
das ações e interações de diversos agentes modeladores do espaço. 
Dentro dessa lógica dialética, concomitantemente articulada e 
fragmentada, todas as urbes estão inseridas na rede urbana exercendo 
funções distintas, imprescindíveis para a produção e reprodução da 
rede. Partindo dessa conjuntura para compreender a interação 
intraregional de Areia Branca, esta dissertação tem como objetivo 
analisar a inserção de Areia Branca no conjunto de fluxos e redes 
sergipanos. Neste sentido, se fez pertinente uma análise regional 
dessas relações que se estabelecem com as cidades de Itabaiana, 
grande centro comercial, e a capital, Aracaju, que exerce uma 
polarização em âmbito estadual. Como procedimento metodológico 
foi efetivada intensa pesquisa bibliográfica, com ênfase para 
estudiosos das questões urbanas evidenciadas numa perspectiva 
regional. Além da revisão teórica foi necessária a coleta de dados 
secundários em órgãos públicos municipais e no IBGE, 
complementados com a aplicação de questionários e entrevistas para 
auxiliar na compreensão das relações socioeconômicas e espaciais do 
município de Areia Branca. Posteriormente, os dados foram 
tabulados, analisados e relacionados junto à teoria adotada para dar 
suporte à explicação da dinâmica interurbana de Areia Branca no 
âmbito regional. Os elementos diferenciadores da posição da cidade 
nessa malha reticular são o nível das relações e o raio de influência 
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que de acordo com a quantidade e especialidade dos equipamentos 
junto às funções urbanas podem ter diferentes abrangências. A cidade 
de Areia Branca tem como alcance espacial apenas sua área municipal 
abrangendo a população da sede e sua respectiva área rural. Essa é 
uma característica generalizada dos centros locais que não têm força 
atrativa suficiente para influenciar a sua região, a exemplo das demais 
cidades, com hierarquia maior, dispostas na rede que de modos e 
níveis diferenciados polarizam outras urbes em níveis regionais, 
nacionais e até globais. Neste sentido, no comando da influência 
sobre Areia Branca é constatada uma disputa de forças polarizadoras 
entre Aracaju, Capital Regional Itabaiana, Centro Subregional B, 
sendo as relações mais intensas com esta cidade, diferente do 
demonstrado nos estudos de rede urbana do IBGE. 
Palavras- chave:  Rede Urbana; Interação intra-regional;  Análise 
regional. 
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Data da defesa: 31/03/2011 
Banca Examinadora 
Aracy Losano Fontes (Orientadora) 
Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto 
Hélio Mário de Araújo 
 
ANÁLISE GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO COSTEIRO 

DE ESTÂNCIA-SERGIPE. 
 

O conhecimento das condições climáticas é fundamental para 
as atividades humano-econômicas, sobretudo, para o planejamento 
agrícola. A área em estudo está situada no sudoeste do Estado de 
Alagoas, limite com o Estado de Sergipe por meio do rio São 
Francisco. O objetivo desse trabalho é analisar o comportamento do 
rítmico climático e suas relações com a agricultura na espacialidade de 
Pão-de-Açúcar numa perspectiva de contribuir para o 
desenvolvimento local. Para realização desse trabalho foram aplicados 
questionários na pesquisa de campo, visita a instituições, analise de 
dados climáticos, elaboração de gráficos e tabelas além de pesquisas 
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bibliográficas. A análise rítmica do clima do município pode-se 
afirmar que, conhecendo os sistemas produtores dos tipos de tempo 
regional, os elementos atmosféricos atuantes obedecem ao controle 
da radiação de localidades tropicais, respeitando sua localização 
(latitude e longitude). Fatores geográficos locais como altitude e 
relevo são pouco significativos, pela própria simplicidade de suas 
formas. A continentalidade representa o fator influenciador na 
amplitude térmica e na variabilidade das chuvas. A vegetação reflete o 
clima, mais especificamente a água no solo. Os tipos de solo 
direcionam algumas atividades agrícolas. É na cultura e na política que 
reside a maior dificuldade de desenvolvimento do município e de 
convivência entre o homem e a natureza, em suas diversas ações, de 
certa maneira habituais, em ciclos ou de rotina. 
Palavras – Chaves: Espaço, Ritmo Climático, Agricultura. 
 
 
 
CRISLEY TATIANA DIAS MOTA  
 
Data de defesa: 29/04/2011 
Banca Examinadora 
Dean Lee Hansen (Orientador) 
Jana Maruska Buuda da Mata 
Maria Augusta Mundim Vargas 
 

DINÂMICA EDUCACIONAL DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA E SEUS EFEITOS LOCAIS. 

 
A dinâmica espacial local desempenha um papel importante na 

estrutura produtiva e juntamente com a aglomeração dos serviços de 
educação constitui uma forma de inserção competitiva local, que 
ganha elementos positivos, importantes, diante de políticas públicas 
aplicadas em diferentes escalas. Para dar os primeiros passos nessa 
direção é preciso considerar o serviço de educação e, especificamente,  
educação formal oferecida pelo Ensino Superior, como um dos 
elementos capazes de transformar o espaço, sendo o ponto de partida 
desta investigação. Essa forma de organização cada vez mais 
competitiva e que concentra espacialmente as instituições trazendo 
benefícios ao local, atrativos para a alocação de outros setores da 
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economia como o comércio, serviços e construção civil, 
demonstrando que a educação além de ser primordial para a formação 
do cidadão também é capaz de contribuir para o desenvolvimento 
econômico local e de outros locais conectados em um sistema de 
redes. Diante do exposto, este estudo tem como objetivo analisar a 
dinâmica do setor educacional como processo de produção do espaço 
geográfico de Vitória da Conquista, partindo da hipótese de que 
Vitória da Conquista se constitui em um Arranjo Produtivo Local 
com base na consolidação de um pólo educacional, e que promove, 
por conseguinte, uma hegemonia da cidade de Vitória da Conquista 
em relação a outros municípios da região Sudoeste da Bahia. Assim, a 
pesquisa bibliográfica fundamentou teoricamente este trabalho e a 
pesquisa de campo trouxe aspectos da realidade empírica para serem 
confrontados às teorias. A coleta dos dados junto às instituições de 
ensino superior foi organizada segundo uma amostragem intencional 
para o total dos estabelecimentos. Também foram entrevistados 
agentes que fazem parte do processo de crescimento urbano da 
cidade como representantes e órgãos vinculados ao comércio local. 
Para que o trabalho fosse possível, foi necessário também o 
levantamento de campo sobre as variáveis propostas no estudo, 
através de entrevistas abertas e questionários aplicados, levantamento 
dos bancos de dados do IBGE, do Museu Regional da UESB, da 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, órgãos de planejamento 
municipal, bem como ao Plano Diretor do município, buscando 
entender o processo de especialização pelo qual vem passando a 
cidade de Vitória da Conquista e  das instituições de ensino superior 
com informações documentais e depoimentos dos agentes 
envolvidos. Para finalizar é interessante ressaltar que diante dos 
elementos que compõe o setor de Educação Superior de Vitória da 
Conquista, pode-se afirmar que o processo de formação de um 
Arranjo Produtivo Local está sendo estruturado pelo Ensino 
Superior, o que aqui é designado de Arranjo Produtivo Local 
Educacional de Vitória da Conquista - APL.Edu/VC. 
Palavras Chaves: educação; serviços; economia, crescimento urbano; 
arranjos locais. 
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RODRIGO SANTOS DE LIMA 
 
Data de defesa: 10/06/2011 
Banca Examinadora 
Maria Augusta Mundim Vargas (Orientadora) 
Lurdes Bertol Rocha 
Maria Geralda de Almeida 
 

ATITUDES E PERCEPÇÕES NA CONSTRUÇÃO DE 
TERRITÓRIOS IDENTITÁRIOS: O BAIRRO BUGIO EM 

ARACAJU/SE 
 

A identidade territorial é uma temática geográfica caracterizada 
pela existência de símbolos que lhe dão ancoragem. Estes podem ser 
concretos ou abstratos, podem ser uma rua, um rio, ou permeados 
pelo imaginário de determinadas populações. A partir desse 
pressuposto, perpassam os conceitos de território, identidade, 
cotidiano e representações sociais que, entrelaçados, desvelam a 
realidade analisada. Com base nesse contexto, o objetivo deste 
trabalho foi analisar a existência de territórios identitários no Bairro 
Bugio, cuja implantação confere-lhe características especiais: foi 
planejado e implantado na periferia de Aracaju circundada por canais 
e manguezais com apenas duas vias de acesso. Esse aparente 
“isolamento” fez-nos questionar o manguezal como símbolo 
identitário do bairro e, adentramos no cotidiano e na percepção de 
seus moradores. A pesquisa revelou uma dinâmica local de produção 
espacial através das práticas cotidianas permeadas de interações entre 
os indivíduos que ao mesmo tempo situando-se num contexto global 
de tendências homogeneizantes trocam experiências em torno de algo 
familiar construído nas representações sociais determinando sua 
conduta. A percepção do bosque de mangue como símbolo não foi 
detectada e os moradores são indiferentes a sua presença. Apenas 
entre os pescadores, que extraem parte de seu sustento do manguezal, 
é que notamos um significado da paisagem em questão. Nossa análise 
revelou a existência da identidade territorial tendo como um símbolo 
de maior expressão a igreja católica, mascomo há presença de outros 
com suas territorialidades, podemos inferir a existência de vários 
territórios identitários denotando as múltiplas identidades. 

Palavras-chave: Identidade. Território. Representações Sociais. 
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DANTE SEVERO GIUDICE 
 
Data da defesa: 25/03/2011  
Banca Examinadora:  
Rosemeri Melo e Souza (Orientadora) 
Washington de Jesus Sant’Anna da Franca Rocha 
José Antonio Pacheco de Almeida 
Lilian de Lins Wanderley 
 

GEODIVERSIDADE E LÓGICAS TERRITORIAIS NA 
CHAPADA DIAMANTINA - BAHIA”. 

 
A Chapada Diamantina, situada na parte central do estado da 

Bahia, apresenta uma rica geodiversidade que vem a ser o conjunto 
formado por uma variedade de materiais terrestres, formas e 
processos que constituem e modelam a Terra, e que possuem valor 
científico, cultural, educativo e/ou recreativo. Tal conjunto é 
constituído por formações e estruturas geológicas, morfologia, 
depósitos minerais, rochas, solos e outras manifestações geológicas 
que permitem conhecer, estudar interpretar a história geológica da 
terra, bem como os processos que a modelaram. Esses elementos da 
geodiversidade, bem delimitados geograficamente, são fundamentais 
na compreensão das lógicas territoriais na região, cuja territorialização 
esteve ligada principalmente à atividade mineral, em especial ao 
período de extração de diamantes (garimpos).A extração de diamantes 
criou a estrutura de sustentação, levando ao desenvolvimento da 
região, expressa no surgimento das cidades e na expansão do 
comércio. Esse ciclo deixou marcas profundas, que serviram de base 
para uma nova forma de territorialização - o turismo - que surgiu a 
partir da atração pelas rugosidades do terreno deixadas pela 
mineração, e também pelos atrativos naturais, representados por 
formas de relevo, cachoeiras, grutas, dentre outros. Dessa forma, 
podemos considerar a prática do turismo nas unidades de 
conservação da Chapada Diamantina, como a lógica primordial, uma 
vez que essa atividade envolve também a mineração e suas marcas.  É 
interessante notar que, mesmo proibida, a extração de diamantes 
ainda persiste na região, devido à falta de fiscalização pelos órgãos 
competentes do Estado e também pela força do poder econômico, 
decorrente do novo boom mineral no mundo. 



Dissertações e Teses Defendidas no 1º Semestre de 2011. 231 

GEONORDESTE, Ano XXII, n.1 

  
Palavras-chave: Geodiversidade, Lógicas Territoriais, 
Territorialidade, Chapada Diamantina. 
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MARIA EDILÚZIA LEOPOLDINO SANTOS 
 
Data da defesa: 14/03/2011 
Banca Examinadora:  
Alexandrina Luz Conceição (Orientadora) 
Valéria de Marcos 
Sônia Meire Santos Azevedo 
Maria Ester Ferreira da Silva 
Maria Augusta Mundim Vargas 
 

A TERRITORIALIDADE DA MÍSTICA NOS 
ASSENTAMENTOS DO MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE: 
NOVAS PARCERIAS, CONTRADIÇÕES, CRIAÇÕES E 

OBRAS”. 
 

A Mística é uma energia construtora de territorialização. Sendo 
o resultado das relações sociais na produção do espaço é dinâmica e 
muda estrategicamente conforme a conjuntura. É uma episteme que 
dá sustentação a territorialidade da luta do Movimento dos Sem Terra 
e alimenta a sua prática no espaço vivido. Nesta compreensão foi 
nossa hipótese de tese que a mística é um território político do MST. 
Ela é implantada através de um método estratégico de enfrentamento, 
e se constitui a própria condição de possibilidade de apropriação do 
território da Reforma Agrária, logo ela é a materialização do 
movimento na produção do território, é a insurgência e a 
possibilidade do uso da apropriação social. Partindo desta hipótese foi 
desenvolvida nossa pesquisa de campo objetivando conhecer in loco 
os projetos que foram implantados nos assentamentos como fontes 
extremamente importantes para compreender as redes sociais 
instaladas no território da Reforma Agrária e a territorialização da 
luta. As pesquisas em fontes primárias, secundárias e as entrevistas 
possibilitaram constatar que a classe dominante, articulada ao Estado, 
tenta de todos os meios, dominar o espaço para torná-lo instrumento 
de segregação. Os fluxos são organizados subordinando às regras 
institucionais às relações sociais de produção. Desta forma, o espaço 
torna-se instrumento de poder da classe dominante. No entanto, esta 
não consegue seu objetivo, em conseqüência da contradição dialética, 
em que ao mesmo tempo em que vai sendo implantado um espaço de 
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poder vão surgindo os espaços de contra poder. As relações de poder 
nos assentamentos estão pulverizadas em redes sociais e produtivas. 
Estas redes de poder fluem, internamente, no território da Reforma 
Agrária geradas entre os assentados e suas entidades representativas e, 
externamente sob a influência de mediadores que atuam nos 
assentamentos com ações religiosas, culturais, políticas e produtivas. 
É um mosaico de redes que atua no espaço vivido criando territórios 
de micro poderes que, conforme as correlações de forças conjugam, 
repelem ou propiciam a reivificação das relações do capital. Esses 
territórios com conteúdo ideológico de consumo e concretização de 
projetos transformam os assentamentos num espaço de conflitos. O 
que permitiu concluir que, o enfrentamento ao capital, na  
criação dos espaços de contra poder só se efetivará com a contínua 
atuação da mística. Esse é o grande desafio para os trabalhadores 
rurais nos assentamentos, manifestar a mística coletiva nas relações 
sociais, continuar se indignando contra as injustiças sociais e manter 
fortalecida a utopia de uma sociedade ética que valorize o ser 
humano. 
Palavras-chave: mística, movimento dos trabalhadores rurais sem-
terra, acampamentos, assentamentos,  território, territorialidades.   
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LETÍCIA BIANCA BARROS DE MORAES LIMA 
 
Data da defesa: 20/06/2011 
Banca Examinadora:  
José Wellington Carvalho Vilar (orientador) 
Antônio Carlos Castrogiovanni 
Lício Valério Lima Vieira 
Aracy Losano Fontes 
Hélio Mario de Araújo 

 
O TURISMO DE SOL E PRAIA NO LITORAL SUL DE 
SERGIPE: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DOS 

MODELOS SISTUR E TALC. 
 

Esta tese tem como objetivo central analisar a relação do 
fenômeno do turismo de sol e praia no Litoral Sul de Sergipe e os 
sujeitos de pesquisa (turista usual, turista de segunda residência e 
população local), constitui uma análise da difusão espaço-temporal do 
turismo de sol e praia e da manifestação da segunda residência no 
Litoral Sul de Sergipe sob a perspectiva dos modelos SISTUR de Beni 
(1988) e do TALC de Butler (1980). O estudo teve como fio condutor 
a relação geografia e turismo com ênfase no debate das categorias da 
ciência geográfica território, paisagem e lugar. A pesquisa teve como 
base o método dedutivo norteado por uma visão sistêmica e o 
processo de investigação adotou os procedimentos metodológicos de 
levantamento bibliográfico, documental, cartográfico e estatístico; 
elaboração do roteiro de estudo; pesquisa de campo; análise e 
interpretação dos resultados. Os instrumentos de pesquisa utilizados 
em campo foram questionários com questões abertas e fechadas 
quantificadas pela escala de Likert a fim de mensurar o grau de 
concordância/discordância dos sujeitos de pesquisa. A pesquisa 
elucida o surgimento do turismo de sol e praia no ocidente desde a 
sua invenção até a sua estruturação no Brasil e no Nordeste 
enfatizando estudos científicos sobre o meio ambiente e o turismo, 
além de apresentar o cenário territorial e turístico do Litoral Sul de 
Sergipe, abordando o seu processo histórico de ocupação, seu sistema 
territorial e sua dinâmica demográfica, ambiental e socioeconômica. A 
análise dos instrumentos de ordenamento territorial i) Programa 
Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO); ii) Programa de 
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Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR); iii) 
Projeto ORLA e seus Planos de Intervenção Municipal; iv) Área de 
Proteção Ambiental (APA) Litoral Sul; v) Zoneamento Econômico-
Ecológico (ZEE); e vi) Planos Diretores identificou os principais 
impactos destes na atividade turística do destino. Os resultados do 
SISTUR demonstraram que as infra-estruturas básicas e turísticas do 
Litoral Sul de Sergipe ainda não são suficientes para atrair um fluxo 
sustentável de turistas de sol e praia, e a aplicação do TALC verificou 
que o estágio atual do turismo de sol e praia encontra-se no início do 
estágio do desenvolvimento no Litoral Sul de Sergipe, caracterizado 
pelo predomínio do turismo de segunda residência. O modelo 
territorial e turístico do Litoral Sul de Sergipe é marcado pela 
dinâmica territorializadora do turismo de segunda residência que 
somada aos investimentos advindos principalmente do PRODETUR 
I e II estimularam o crescimento e a consolidação da produção desta 
modalidade de turismo na região. Desta forma, conclui-se que as 
práticas sócio-espaciais do lazer e do turismo de segunda residência 
aceleraram o processo de transformação da paisagem e estabelecerão 
a produção de novos territórios turísticos no Litoral Sul de Sergipe. 
Por conseguinte, este estudo avança na compreensão dos modelos 
espaço - temporais e das políticas voltadas à valorização das zonas de 
praias.  
Palavras-chave: Turismo de Sol e Praia, Segunda Residência, 
Modelos Turísticos, Litoral Sul de Sergipe, Brasil.  
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VANDEMBERG SALVADOR DE OLIVEIRA 
 
Defesa: 16/06/2011 
Banca Examinadora:  
Edison Rodrigues Barreto Junior (orientador) 
Manoel Fernandes de Sousa Neto 
José Levi Furtado Sampaio 
Dean Lee Hansen 
Vera Lucia Alves França 

 
EXTERNALIDADES E (IN)SUSTENTABILIDADE NA 

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NO BAIXO SÃO 
FRANCISCO 

 
O Brasil, na busca pela independência energética, fez sua 

escolha pela energia elétrica em detrimento de outras fontes. Esta 
escolha definiu um projeto político econômico de produção de 
energia, iniciado em 1957, que já trazia no seu discurso a melhoria da 
qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico do 
país. No entanto, a produção de energia elétrica, em nosso país, teve 
sua evolução atrelada ao crescimento econômico, por conseguinte, 
sua produção sempre foi alvo de grandes debates quanto aos seus 
fomentadores - iniciativa privada ou poder público. Nesse sentido, 
dispersas por todo o território brasileiro, as barragens representam o 
potencial de produção hidrelétrica do Brasil, que está entre os cinco 
maiores do mundo. A construção de grandes barragens tem 
produzido fortes repercussões culturais, sociais, políticas e 
econômicas para além das questões puramente ambientais. Quando 
são construídas em regiões habitadas, as Usinas Hidrelétricas causam 
as chamadas “migrações compulsórias”, que são os deslocamentos 
populacionais de caráter obrigatório, feitos a partir de desapropriações 
de terras realizadas pelo Estado. As avaliações tradicionais sobre 
construção de barragens são feitas considerando apenas o caráter 
eminentemente econômico do projeto, levando em conta apenas os 
custos internos e não são considerados os custos ambientais, sociais e 
culturais. A grande dificuldade neste tipo de avaliação está no 
levantamento dos impactos provocados, ou seja, na valoração das 
externalidades negativas propriamente ditas. O objetivo geral do 
presente estudo é analisar a eficácia das políticas públicas de 
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desenvolvimento e sustentabilidade a partir dos efeitos das 
externalidades negativas geradas pela construção de barragens, bem 
como buscar modelos científicos adequados para a identificação, 
mensuração, avaliação e internalização das externalidades negativas. A 
Usina Hidrelétrica de Xingó foi escolhida como objeto de análise para 
a aplicação da metodologia desenvolvida nesta tese, considerando-se 
principalmente a disponibilidade de dados sobre o empreendimento e 
por ser de suma importância para o sistema elétrico brasileiro, além 
das suas particularidades socioambientais, tornando-se grande o 
interesse pela análise dos efeitos das suas externalidades no baixo São 
Francisco. Xingó é a sétima maior hidrelétrica brasileira, construída 
no rio São Francisco entre os estados de Alagoas e Sergipe, foi 
concluída em 1997 e totalizou um investimento da ordem de R$ 227 
milhões de reais. As principais externalidades negativas provocadas 
pela construção de uma barragem são as perdas da produção agrícola 
futura, a interferência na atividade pecuária, a perda de florestas, o 
aumento da erosão marginal e a desapropriação e deslocamento de 
pessoas. Nos projetos de barragens, em geral, não constam a 
utilização dos métodos clássicos de valoração econômica para custos 
externos, inclusive para as duas formas degradacionais de maior 
impacto socioambiental – a desapropriação aliada ao deslocamento de 
pessoas, bem como a emissão de gases CO2 e CH4, que são gases do 
efeito estufa.  
Palavras-Chave: Políticas Públicas, Desenvolvimento, 
Sustentabilidade, Externalidades, Rio São Francisco, Usinas 
Hidrelétricas.  
 


