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APRESENTAÇÃO 
 

 

Apresentamos nesta segunda edição de 2010 da Revista 

Geonordeste, produções científicas do NPGEO e de outras 

instituições. Os textos contemplam diversas abordagens e diferentes 

realidades do espaço nordestino, além de resumos de teses e 

dissertações defendidas no Programa.  

 Temas urbanos e regionais são tratados em três artigos com 

foco na análise socioeconômica. Do debate acerca dos 

empregados da indústria de transformação, das políticas 

territoriais até a discussão sobre a pirâmide etária das regiões 

metropolitanas, abrangendo estudos realizados no Ceará, Piauí, 

Bahia e Pernambuco.  

A participação da indústria de transformação no crescimento de 

postos de trabalho formal, assim como as características 

socioeconômicas de seus trabalhadores é avaliada num estudo 

comparativo entre o Ceará e o Piauí. O estudo mostra-nos que a 

despeito do crescimento de novos postos na última década, 

justificado pelas crescentes políticas de incentivos fiscais, os empregos 

mantêm-se precários, a rotatividade é elevada, os salários são baixos e 

permanece a seletividade por sexo e idade.  

Uma proposta de medidas de política territorial para o eixo de 

expansão do litoral Norte de Salvador é sustentada pela análise de 

fluxo, trajeto, freqüência e alcance espacial das linhas de transporte 

municipal e intermunicipal. 

 



 

O terceiro artigo contribui para os estudos de população ao 

apontar a variação no dinamismo do crescimento demográfico, as 

modificações na estrutura da população e a diversidade da estrutura 

etária interna das regiões metropolitanas de Salvador, Fortaleza e 

Recife. A apresentação das variações inter e intra-metropolitanas 

finalizam o estudo com significativo material estatístico e cartográfico. 

 Estudos de impactos socioambientais, gestão e conflitos de 

recursos hídricos encerram outra vertente abordada por três 

artigos. Os conflitos entre irrigantes e gestores da barragem de 

Mirorós, situada na micorregião de Irecê/Bahia, traz como 

contribuição uma proposta metodológica para a análise de 

conflitos balizada nas categorias “intenção, espaço e tempo”, 

aplicadas a todos os atores envolvidos. 

A avaliação de impactos socioambientais foi realizada como 

subsidio para o licenciamento ambiental de assentamentos rurais. O 

estudo tomou como referência um projeto de reforma agrária no 

estado de Sergipe utilizando-se de uma adaptação da matriz de 

Leopold para demonstrar a importância desses estudos para uma 

melhor adequação dos condicionantes ambientais no processo de 

assentamento de projetos de reforma agrária. O texto sobre 

Susceptibilidade aos Processos Erosivos do Meio Físico em 

Morrinhos – Go, enfoca a vulnerabilidade natural do terreno e a 

degradação do solo local como sendo acelerada pela atividade 

agropecuária, associada à ausência de planejamentos ambientais.  

O uso de imagem de satélite Aster como ferramenta para o 

mapeamento e produto para pesquisas aplicadas é demonstrado, em 



outro artigo, com a apresentação dos tipos de coberturas vegetais 

ocorrentes na região semiárida entre os estados do Rio Grande do 

Norte e Paraiba, denominada província Borborema. Além desse, o 

tema tecnologia é enfocado no artigo “A Integração das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) Na Geografia: Uma Abordagem 

Interdisciplinar no Processo de Ensino e Aprendizagem”, no qual os 

autores enfatizam a possibilidade de obter uma “modernização 

transformadora” da educação e inserção dos educandos no processo 

de construção da sociedade.  

O texto sobre turismo encerra os artigos apresentados nesta 

edição. Ele inicia com uma indagação, questionando as possibilidades 

de uma ciência do turismo e se desenvolve com uma instigante 

discussão sobre o processo de “cientificização” ou “ academicização” 

do turismo.  

 A seção de resumos traz dez teses e dissertações defendidas 

no segundo semestre de 2010 que refletem a produção do 

NPGEO em suas áreas de atuação. Foram defendidas quatro 

dissertações de mestrado e seis teses de doutorado neste 

período, sendo quatro na área de “organização do espaço 

agrário” e de “dinâmica ambiental” e duas em “análise 

regional”. 

 

 

Aracaju, julho de 2011. 

Maria Augusta Mundim Vargas 

Josefa de Lisboa Santos 
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RESUMO 
Este artigo procura comparar o perfil da indústria de transformação 
instalada no Ceará e no Piauí nos anos de 1998 e 2008, além de 
analisar as características socioeconômicas dos seus trabalhadores. 
Para tanto, considera-se o número de estabelecimentos industriais, a 
distribuição do emprego por ramo de atividade, o número de 
trabalhadores por setor da indústria de transformação, a quantidade 
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de empregados por tamanho do estabelecimento, sexo, faixa etária, 
grau de instrução, tempo de serviço, faixa de remuneração, média 
salarial por nível de escolaridade, e remuneração média por setor da 
indústria de transformação. Os dados são da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e do Emprego 
(MTE). Ao comparar o Ceará com o Piauí, objetiva-se fazer uma 
análise da dinâmica recente do mercado de trabalho desses estados, 
que tradicionalmente figuram dentre os mais pobres do país. Como 
forma de melhorar os seus indicadores socioeconômicos e 
sociodemográficos, desde o início dos anos 1990, o Ceará e o Piauí 
segue adotando políticas de incentivos fiscais para atrair indústrias 
para as suas Unidades da Federação. Os principais resultados, por um 
lado, são positivos, e apontam que entre 1998 e 2008, o Ceará e o 
Piauí foram beneficiados, respectivamente, com 3.678 e 876 unidades 
industriais, o que possibilitou a abertura de novos postos de trabalho 
formais. Por outro lado, os dados mostram que esses empregos são 
precários em ambas as UFs, caracterizados por alta rotatividade, 
salários baixos, além de elevada seletividade por sexo, idade e 
escolaridade.  
Palavras-chave: Emprego Formal; Indústria; Ceará; Piauí 
 
ABSTRACT 
This paper seeks to compare the profile of the processing 
transformation industry in Ceará and Piauí in 1998 and 2008, besides 
analyzing the socioeconomic characteristics of their workers. For this, 
we consider the number of industrial establishments, the distribution 
of employment by sector, the number of workers per sector of 
manufacturing industry, the number of employees by establishment 
size, gender, age, education level, length of service, full pay, average 
wage by education level and average earnings by sector of 
manufacturing industry. Data are from the List Annual Social 
Information (RAIS) of the Ministry of Labor and Employment 
(MTE). By comparing with Ceará to Piauí, the objective is to analyze 
the recent dynamics of the labor market in these states, which 
traditionally listed among the poorest in the country. As a way to 
improve their socioeconomic and demographic indicators from the 
early 1990s, Ceará and Piauí follow adopting policies of fiscal 
incentives to attract industries to their Units of the Federation. The 
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main results on the one hand, are positive and indicate that between 
1998 and 2008, Ceará and Piauí were benefited with respectively 3678 
and 876 industrial units, which enabled the opening of new formal 
jobs. Moreover, the data show that these jobs are precarious at both 
FUs, characterized by high turnover, low wages, and high selectivity 
by gender, age and education. 
Keywords: Formal Employment, Industry, Ceará, Piauí 
 
RESUMEN 
En este trabajo se pretende comparar el perfil de la industria de 
transformación en Ceará y Piauí, en 1998 y 2008, además de analizar 
las características socioeconómicas de sus trabajadores. Para ello, 
consideramos el número de establecimientos industriales, la 
distribución del empleo por sector, el número de trabajadores por 
sector de la industria manufacturera, el número de empleados por 
tamaño del establecimiento, género, edad, nivel educativo, tiempo de 
servicio, rango de salario, los salarios promedio por nivel de 
instrucción y sus ingresos promedio por sector de la industria 
manufacturera. Los datos proceden de la Información Anual Sociales 
(RAIS) del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE). Al comparar 
Ceará y Piauí, el objetivo es analizar la dinámica reciente del mercado 
de trabajo en esos estados, que tradicionalmente figuran entre los más 
pobres en el país. Como una forma de mejorar sus indicadores 
socioeconómicos y demográficos, desde principios de 1990, Ceará y 
Piauí sigue la adopción de políticas de incentivos fiscales para atraer 
industrias a sus Unidad de la Federación. Los resultados principales, 
por un lado, son positivos e indican que entre 1998 y 2008, Ceará y 
Piauí beneficiado de, respectivamente, 3.678 y 876 unidades 
industriales, lo que permitió la apertura de nuevos empleos formales. 
Por otra parte, los datos muestran que estos empleos son precários en 
los dos estados y se caracterizan por una alta rotación, bajos salarios y 
alta selectividad por sexo, edad y educación. 
Palabras clave: Empleo Formal, Industria, Ceará, Piauí 

 
I INTRODUÇÃO 

 
O processo de industrialização brasileira, desde seus 

primórdios, ocorreu de forma concentradora e excludente. O Sudeste 
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e Sul do país experimentaram dinamismo significativamente 
diferenciado das demais regiões. No caso do Nordeste brasileiro, a 
perda de dinamismo da economia açucareira, somando-se à ausência 
de políticas de desenvolvimento regional, resultou num período de 
relativo atraso em relação às demais áreas. Somente a partir dos anos 
de 1960, com políticas implementadas pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), registrou-se, 
formalmente, uma política direcionada para essa região.  

No entanto, apenas a partir dos anos 1980 e, especialmente, na 
década de 1990, com o processo de abertura econômica, privatização 
das estatais, desenvolvimento técnico-científico e mudanças na 
Constituição Federal de 1988, que possibilitou aos estados e 
municípios maior liberdade político-administrativa, observa-se relativa 
desconcentração das atividades econômicas a partir da “guerra dos 
lugares”. 

Nas últimas décadas do século XX, o processo de 
“desconcentração” industrial, estimulado pela adoção de política de 
incentivo fiscal e financeiro ocasionado, sobretudo, pela ausência de 
políticas de desenvolvimento regional, impôs onerosos custos, 
principalmente para os estados do Nordeste, via redução ou isenção 
fiscal de sua principal receita corrente: o Imposto sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviços (ICMS) 

 Para o debate atual sobre o emprego formal em Unidades da 
Federação situadas no Nordeste, deve-se levar em consideração o seu 
recente processo de industrialização. Também devem ser 
consideradas as discrepâncias entre essas unidades, uma vez que, 
embora situadas em uma região essencialmente pobre, existem 
diferenças entre os seus processos de industrialização, sobretudo por 
terem políticas de incentivos fiscais distintas.  

 Além de incentivos fiscais e financeiros, as indústrias 
instaladas na região Nordeste encontraram o cenário ideal para a 
reprodução do capital, principalmente pela disponibilidade de mão-
de-obra barata, disciplinada e em grande quantidade, com ausência de 
sindicatos, e que, quando existem, têm poder de barganha mínimo; e 
pela proximidade dos mercados europeus e um vasto mercado 
consumidor. Todo esse contexto tem proporcionado o recente 
processo de industrialização de estados do Nordeste. 
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 Embora as políticas de atração de indústrias tenham 
conseguido dinamizar o parque industrial das UFs do Nordeste, 
foram, claramente, o Ceará e a Bahia as unidades que mais 
conseguiram se destacar nesse processo, e são essas, certamente, as 
que mais se destacam em termos de crescimento nominal de 
indústrias nos últimos anos. 

 Nesse contexto, pretende-se investigar os empregos formais 
criados nos estados do Nordeste, com ênfase no Ceará e no Piauí, 
uma vez que estudos sobre o mercado de trabalho cearense 
(GONÇALVES; QUEIROZ; ALVES, 2007; QUEIROZ; COSTA 
JÚNIOR, 2008; ARRAIS; QUEIROZ; ALVES, 2008; SILVA 
FILHO; QUEIROZ, 2009; SILVA FILHO; QUEIROZ, 2010) e 
baiano (PEREIRA, 2008; SILVA FILHO et al. 2009) têm sido 
publicados com freqüência, quando comparado ao estado do Piauí.  

  A escolha das referidas Unidades da Federação ocorreu pelo 
fato desses estados serem geograficamente próximos e possuírem 
características semelhantes no tocante ao clima e à cultura. No 
entanto, em termos econômicos, o Ceará tem uma política de 
incentivos fiscais consolidada, enquanto o Piauí não dispõe de uma 
política industrial com a robustez observada no Fundo de 
Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDIs)1. Assim, este trabalho 
tem como objetivo analisar o perfil da indústria e do emprego formal 
nos anos de 1998 e 2008, comparando dois estados do Nordeste, o 
Ceará e o Piauí.  

  Para atingir tal objetivo, o artigo está estruturado da forma 
que segue: esta introdução; a segunda seção, que faz uma breve 
revisão da literatura acerca da industrialização no país, com foco nos 
estados do Nordeste; a terceira, que aborda a desestruturação do 
emprego formal no pós-abertura econômica; a quarta seção, que 
destaca a metodologia e as variáveis utilizadas no trabalho; na quinta 
seção, compara-se as características da indústria instalada no Ceará 
vis-à-vis o Piauí, seguido da análise sobre o perfil socioeconômico da 
mão-de-obra formal empregada na indústria nos dois estados em 
questão (sexta seção); por último, fazem-se as considerações finais. 
 
II DINÂMICA RECENTE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA  

                                                 
1 Sobre os FDIs, ver Silva Filho; Queiroz, 2009; Pontes; Viana; Holanda, 2006.  
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O crescimento econômico brasileiro ocorreu concentrado no 

Sudeste, notadamente no Estado de São Paulo. Estados prejudicados 
pela ausência de políticas de desenvolvimento nacional e regional, 
como os da região Nordeste, iniciaram a sua trajetória de 
industrialização com relativo atraso e dependente de políticas de 
incentivos fiscais. O que Cano (2008) denominou de “selvagem 
guerra fiscal” tem contribuído para industrializar alguns Estados, 
mesmo que estes tenham que arcar com elevados custos. 

Na ausência de uma política nacional de industrialização, os 
Estados têm efetuado políticas via incentivos fiscais, o que de certa 
forma proporciona disputas entre eles. Tal fato, segundo Cassiolatto e 
Britto (2001), levanta pressupostos para uma discussão acerca da 
urgência em fomentar políticas efetivas de desenvolvimento regional 
capazes de melhorar e distribuir os resultados alcançados com o 
advento do desenvolvimento técnico-produtivo, sem perda de receitas 
para os Estados que adotam a prática de isenção fiscal.  

Em Myrdal (1960), já fora apresentada essa tendência de 
industrialização enquanto processo concentrador de atividades. A 
tendência do desenvolvimento é concentrar-se nas regiões com 
elevado nível tecnológico-científico, e por essência, com maior força 
de atratividade do capital.  

As regiões que detêm poder de formação de capital mais 
elevado são aquelas nas quais foram possibilitados investimentos em 
infra-estrutura – suporte necessário ao desenvolvimento industrial. Às 
áreas que não dispunham de tais recursos restou fazer políticas 
industriais via concessões de incentivos fiscais (MYRDAL, 1960; 
CASSIOLATTO; BRITTO, 2001; AMARAL FILHO; SOUZA, 
2003; LUCA; LIMA, 2007).  

Nesse processo de formação de capital, os Estados concorrem 
acirradamente na atratividade de indústrias. Todavia, em alguns casos, 
a chegada desses empreendimentos tem ofertado trabalho precário – 
com baixos salários e alta rotatividade da mão-de-obra. Segundo 
dados de Silva Filho e Queiroz (2009), em 2006, 86% dos 
trabalhadores empregados na indústria cearense ganhava em média 
até 2 salários mínimos. 

Cabe destacar que os Estados que se industrializaram via 
política de incentivos fiscais têm ampliado a sua formação bruta do 
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capital. No entanto, não significa afirmar a existência de ganhos 
incondicionais auferidos por estes, uma vez que a renúncia fiscal, 
conforme citam Cassiolato e Britto (2001), reduz em alguns casos o 
investimento em educação, saúde, habitação, saneamento básico, 
entre outros.  

Contudo, é visível o recente dinamismo industrial desses 
Estados do Nordeste, além do crescimento de suas economias se 
comparado a anos pretéritos. O Ceará e a Bahia, por exemplo, têm 
praticado tal política desde o final do século XX e início do XXI, 
possibilitando a dinamização do seu parque industrial, e diversificação 
e ampliação de sua cadeia produtiva. 

Como sugere Myrdal (1960), dentro do próprio país existem 
diferenças regionais, como também entre os Estados da mesma 
região. A industrialização dos Estados via incentivos fiscais e 
financeiros não é e não deve ser a principal “porta de entrada” para o 
desenvolvimento. É necessária a distribuição espacial de atividades 
produtivas de maneira mais equitativa, para que não ocorra uma 
industrialização concentrada nos grandes centros urbanos e distante 
das áreas tidas como periféricas. 

Em estudo anteriormente realizado por Silva Filho e Queiroz 
(2009), foram constatadas significativas diferenças entre o perfil da 
indústria e do emprego formal, entre a Região Metropolitana de 
Fortaleza e o interior do Estado do Ceará. Nesse estudo, ficou 
evidente a necessidade do desenvolvimento de políticas que 
promovam o desenvolvimento regional de forma mais equiparável e, 
assim, diminua as desigualdades não somente entre as regiões, mas 
dentro do próprio Estado. 

Luca e Lima (2007) acreditam que o desempenho da economia 
faz-se através da inter-relação entre o Governo e o empresariado, ou 
seja, a partir da parceria entre o público e o privado. Em conjunto, 
esses elementos promovem o desenvolvimento da economia do País, 
da região, do Estado ou do município, onde a sociedade é o ente 
beneficiado. Assim, uma política estratégica pode promover a melhor 
utilização de recursos e impulsionar o desenvolvimento em âmbito 
nacional.  

A seção seguinte procura abordar a dinâmica da economia 
brasileira, bem como do mercado de trabalho no país ao longo dos 
anos de 1990. Destaca-se que os ganhos nem sempre são sociais, uma 
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vez que o Estado, ao atrair indústrias via incentivos fiscais e 
financeiros, abre mão de sua principal fonte de receita: o ICMS. Por 
sua vez, a sociedade perde quando o Governo deixa de arrecadar e de 
investir em saúde, educação, habitação entre outras. Nesse caso, “o 
capital ganha”, principalmente quando a atividade econômica localiza-
se em áreas com a quase inexistência de sindicatos e a oferta de mão-
de-obra abundante. 
III CONTEXTO ECONÔMICO E MERCADO DE 
TRABALHO BRASILEIRO NOS ANOS DE 1990 

 
A década de 1990 assistiu a um processo de reformulação no 

modelo de desenvolvimento econômico brasileiro pautado no 
processo de reestruturação produtiva ocorrido mediante o processo 
de globalização. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
que definia diretrizes para o desenvolvimento econômico, buscando 
superar o atraso do modelo social existente, gerou expectativas de que 
o atraso relativo da economia brasileira fosse, agora, um problema do 
passado, e nesse cenário econômico nascia, também, a esperança da 
ruptura do modelo de crescimento vivenciado na década anterior 
(DEDECCA, 2003). 

Todavia, isso não aconteceu. De acordo com Baltar (2003), a 
década de 1990 apresentou crescimento lento do produto, com 
declínio de 4,4% do PIB em 1990. Os anos em que a economia 
brasileira apresentou crescimento foram somente entre 1994 a 1997. 
No final dos anos 1990, a taxa de crescimento per capita flutuava em 
torno do crescimento da década anterior. 

O início dos anos 1990 caracteriza-se pelo lento crescimento 
econômico, elevada taxa de desemprego e deterioração dos postos de 
trabalhos. 

 
A deterioração das condições do mercado de 
trabalho, provocada inicialmente pela recessão 
econômica induzida pelo Governo Collor e 
agravada pelas políticas econômicas no Governo 
FHC (particularmente a abertura comercial, a 
sobrevalorização do câmbio e a manutenção das 
altas taxas de juros), manifestou-se também nos 
tipos de emprego que foram destruídos e criados 
no período, assim como na queda do poder de 
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compra dos salários e demais rendimentos do 
trabalho. De fato ao longo da década, diminuiu a 
participação relativa do emprego formal [...] ao 
passo que aumentou a porcentagem dos 
empregados sem carteira assinada e dos autônomos 
(MORETTO; GIMENEZ; PRONI; 2003, p.232-
233). 

 
 Conforme Pochmann (1999), os últimos anos da década de 

1990 foram marcados pela redução acentuada das taxas de 
crescimento econômico brasileiro, e seguido da acentuada 
desestruturação do emprego formal no país, aumento significativo da 
força de trabalho no âmbito da informalidade e reduzida taxa de 
crescimento de emprego formal. Esses traços caracterizaram o novo 
perfil do emprego brasileiro, onde predominava a precarização das 
condições de trabalho seguido de elevados ganhos de produtividade 
do capitalismo e reduzida participação do salário real médio no 
produto do trabalho.    

A década de 1990 caracteriza-se por mudanças estruturais na 
economia brasileira – o trabalho assalariado sofreu com o pouco 
investimento e o lento aumento da produção, levando, em muitos 
casos, à eliminação de postos de trabalho e uma forte tendência ao 
aumento do número de pessoas que passaram a trabalhar por conta 
própria (BALTAR, 2003). 

 
Nas duas últimas décadas do século XX, as 
economias capitalistas passaram por rápidas e 
profundas transformações, implicando, por 
consequência, a disseminação da insegurança do 
trabalho. Em razão disso, consolida-se em um 
novo padrão de uso e remuneração do trabalho, 
muito distinto daquele que prevaleceu por quase 
trinta anos após o fim da Segunda Guerra 
Mundial. (POCHMANN, 1999, p.107). 

 
A desestruturação do mercado de trabalho brasileiro teve 

impactos negativos não somente do ponto de vista econômico, como 
a perda de postos de trabalho, mas pelo novo perfil de emprego 
criado a partir da reestruturação produtiva, conforme citado por 
Neves e Pedrosa (2007, p.12). 
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Os novos padrões de gestão do trabalho 
desenvolveram-se sustentados, certamente, na 
flexibilização [...] ocorreu uma crescente 
transformação do contrato trabalhista, 
demonstrada nas diversas formas flexíveis do 
emprego e do mercado de trabalho. Essas 
práticas assumem diversas configurações como: 
a terceirização, o emprego temporário, a 
subcontratação, a informalidade, as cooperativas 
de trabalho, as atividades autônomas e inúmeras 
formas de trabalho assalariado disfarçado.  

 
Nesse contexto, o país passou por problemas acentuados no 

processo de geração de postos de trabalho. No caso dos estados do 
Nordeste, as políticas de incentivos fiscais foram uma das alternativas 
encontradas para atrair estabelecimentos industriais e, com isso, gerar 
postos de trabalho. No caso dos estados do Ceará e do Piauí, alvos 
deste estudo,  empregos foram criados, todavia a qualidade desses 
novos postos de trabalho é precária.  

Para traçar o perfil da indústria e do emprego formal industrial 
nos estados do Ceará e do Piauí, nos anos de 1998 e 2008, foram 
utilizados nesta investigação os procedimentos metodológicos 
descritos na seção a seguir.   

 
IV PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Na realização deste trabalho, fez-se necessária a utilização de 

dois métodos: o descritivo e o explicativo. O primeiro trabalha com a 
descrição das características do mercado de trabalho e do emprego 
formal a partir do processo de industrialização via incentivos fiscais e 
financeiros dos Estados do Nordeste, especialmente o Ceará e o 
Piauí. O segundo método é utilizado para analisar as características 
das indústrias instaladas no Ceará e no Piauí e traçar o perfil 
socioeconômico dos seus trabalhadores.  

Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 
obtidas no Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), referentes 
aos anos de 1998 e 2008. Foi utilizado um total de onze variáveis, 
sendo quatro para analisar as características da indústria e sete para 
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traçar o perfil do trabalhador empregado na indústria do Ceará e do 
Piauí. 

Para analisar as características da indústria, fez-se necessária a 
tabulação das seguintes variáveis: número de estabelecimentos 
industriais, número de trabalhadores por ramo de atividade 
econômica, quantidade de empregados por setor da indústria de 
transformação e distribuição do emprego formal industrial por 
tamanho do estabelecimento. 

A segunda parte, que procura analisar o perfil socioeconômico 
do trabalhador da indústria formal, utiliza as seguintes variáveis: 
número de empregados formais na atividade industrial segundo sexo, 
faixa etária, grau de instrução, tempo de serviço, faixa de 
remuneração, média salarial por nível de escolaridade e, finalmente, 
remuneração média por setor da indústria de transformação.  

 
V DINÂMICA DO EMPREGO NA INDÚSTRIA CEARENSE 
VIS-À-VIS A PIAUIENSE: 1998/2008 

 
Ao analisar o número de estabelecimentos industriais no Ceará 

e no Piauí, entre os anos de 1998 e 2008, os dados da RAIS mostram 
que os dois estados apresentam dinâmica semelhante - aumento no 
número de indústrias abertas, com variação de 67,85% no estado 
Cearense e de 67,84% no Piauí, ao longo do período em questão. 
Porém, o Ceará, em 2008, contava com 9.099 indústrias, enquanto o 
Piauí com apenas 2.093. 
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Tabela 1: Número de estabelecimentos industriais Ceará e Piauí - 1998/2008. 

ESTADO 1998 2008 Variação (%) 

CEARÁ 5.421 9.099 67,85 

PIAUÍ 1.247 2.093 67,84 

TOTAL 6.668 11.192 67,85 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE. 



Industrialização e Emprego Formal: Avaliação Empírica para o Ceará Vis-A-Vis o 
Piauí – 1998/2008.                                                  23 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

 

 
Cabe destacar que os dois estados concentram os seus 

investimentos industriais em suas capitais. Fortaleza, em 2008, 
concentrava 55,39% dos estabelecimentos industriais do estado, e 
Teresina abarca 56,62%. 2 

A distribuição espacial da atividade industrial entre os 184 
municípios cearenses aponta que em 24 deles não havia nenhum 
estabelecimento industrial em 2008. No Piauí, a situação é mais grave, 
visto que dos 223 municípios do estado, 82 não dispunham de 
nenhuma planta industrial. 

Tais resultados demonstram a baixa dinamicidade do Piauí e a 
sua forte concentração industrial em Teresina.  Sob as mesmas 
intempéries macroeconômicas, além de suas tentativas de interiorizar 
a indústria através de políticas de interiorização da atividade industrial 
implementadas desde 1979, com mais nitidez a partir de 1995 
mediante o Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), o Ceará 
fracassa ao não distribuir uniformemente a atividade industrial e, 
consequentemente, o número de empregos em todo o território 
cearense. 

No tocante aos municípios que apresentaram redução e/ou 
fecharam as suas indústrias entre 1998/2008, o Ceará apresentou 14 
deles, dos quais 11 fecharam os estabelecimentos industriais que 
existiam. No Piauí, 7 municípios tiveram suas unidades industriais 
reduzidas em quantidade. Tal fato deve-se, em parte,  à política da 
guerra fiscal que faz com que as indústrias fujam para estados que 
tenham maior redução da alíquota do ICMS e maiores prazos para 
pagamento de tributos3, além das forças locais existentes entre os 
municípios da mesma Unidade da Federação.  

Os dados da Tabela 2 apresentam a evolução do emprego 
formal por ramo de atividade econômica. Entre 1998 e 2008, o Ceará, 
passa de um quadro de 645.492 ocupados para 1.129.999 pessoas, 
com variação absoluta de 484.507 novos empregos, enquanto o Piauí 
acrescenta 139.051 novas vagas. 

                                                 
2Os dados referentes ao número de estabelecimentos, por unidades municipais, 
foram feitos a partir de dados da RAIS/MTE, não sendo expostos na referida 
investigação. Vale frisar que erros e omissões são de inteira responsabilidade dos 
autores.  
3 Veja Queiroz; Costa Júnior (2007) para maiores detalhes. 
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Esse aumento é impulsionado, em ambos os estados, pelo setor 
de serviços, o que é corroborado pela análise por ramo de atividade, 
que mostra o peso desse setor na geração de empregos formais no 
Ceará e no Piauí no período em questão. Para o ano de 2008, o Ceará 
concentra 58,78% de sua mão-de-obra nesse setor, e o Piauí, 66,50%. 
Segundo Santos e Moreira (2006), esses estados têm em sua força de 
trabalho características típicas de economias em desenvolvimento, 
onde há predominância do terceiro setor.  

A indústria é o segundo setor que mais emprega no Ceará, com 
20,25% de sua mão-de-obra ocupada em 1998 e 19,88% em 2008. No 
caso do Piauí, esse setor de atividade encontra-se em terceiro lugar na 
geração de empregos, com perda de sua participação entre 1998 
(10,53%) e 2008 (8,51%). Estes resultados sugerem que a política de 
atração de indústrias para o Ceará foi mais agressiva do que a 
piauiense. 
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Tabela 2. Evolução do emprego formal por ramo de atividade Ceará e Piauí – 1998/2008. 

RAMO DE 
ATIVIDADE 

CE PI 

1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 

INDÚSTRIA 130.739 20,25 224.660 19,88 20.691 10,53 28.570 8,51 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 31.372 4,86 45.715 4,05 12.099 6,15 19.575 5,83 

COMÉRCIO 79.472 12,31 169.887 15,03 26.362 13,41 58.687 17,49 

SERVIÇOS 393.973 61,03 664.227 58,78 134.206 68,27 223.197 66,50 

AGROPECUÁRIA 9.775 1,51 25.510 2,26 2.879 1,46 5.603 1,67 

OUTROS/IGNORA
DO 161 0,02 0,00 0,00 344 0,17 0,00 0,00 

TOTAL 645.492 100,00 1.129.999 100,00 196.581 100,00 335.632 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE. 
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O comércio também gera um contingente expressivo de 

empregos no Ceará, posicionando-se, em 2008, em terceiro lugar, 
com 15,03% de seus trabalhadores formais. Nesse mesmo ano, o 
Piauí detém 17,49% de seus ocupados nesse setor, sendo a segunda 
atividade que mais emprega nesse estado. 

Apesar de ter apresentado elevação no número absoluto de 
empregados formais, tanto no Ceará quanto no Piauí, a agropecuária 
tem a menor participação no número de ocupados, com apenas 
2,26% no Ceará e 1,67% no Piauí para o ano de 2008. Embora o 
aumento no número de empregados tenha ocorrido especialmente no 
setor terciário (serviço e comércio), típico de economias em 
desenvolvimento, o Ceará e o Piauí foram capazes de aumentar a 
quantidade de ocupados formais em todos os demais setoresDedecca 
(2009, p.49) acredita que: 

 
Se sustentadas as tendências atuais, o 
crescimento da economia tenderá a induzir a 
recuperação do mercado formal de trabalho [...] 
dentro dessa perspectiva, a política pública de 
emprego, trabalho e renda tende a ter papel 
extremamente importante para o processo de 
recomposição do mercado formal de trabalho.   

 
Diante do exposto, percebe-se que a recente recuperação 

econômica tem contribuído para o desempenho favorável do 
mercado formal de trabalho. Embora timidamente, as economias 
menos desenvolvidas do Nordeste, notadamente o Piauí, que figura 
entre os estados mais pobres do País, aumentou o número de postos 
de trabalho em todos os setores de atividade econômica.  

Em relação ao número de empregados na indústria de 
transformação, setor alvo deste estudo, a análise por ramo de 
atividade aponta que o setor têxtil era o que mais empregava no Ceará 
em 1998 (29,44%) e em 2008 (27,91%). No Piauí, essa atividade 
respondia por 18,85% em 1998, e 15,52% em 2008, sendo o segundo 
maior empregador. 
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Tabela 3. Evolução do emprego formal na indústria de transformação, Ceará e Piauí – 1998/2008. 

RAMO DE ATIVIDADE 
CE PI 

1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 

EXTR MINERAL 1.969 1,51 2.600 1,16 1.755 8,48 628 2,20 

MIN NAO MET 6.916 5,29 9.976 4,44 2.202 10,64 3.871 13,55 

IND METALURG 6.399 4,89 11.395 5,07 662 3,20 1.153 4,04 

IND MECANICA 2.378 1,82 3.831 1,71 93 0,45 337 1,18 

ELET E COMUN 1.546 1,18 2.278 1,01 380 1,84 103 0,36 

MAT TRANSP 1.087 0,83 3.000 1,34 115 0,56 854 2,99 

MAD E MOBIL 4.401 3,37 6.614 2,94 1.231 5,95 1.376 4,82 

PAPEL E GRAF 4.419 3,38 7.004 3,12 746 3,61 1.086 3,80 

BOR FUM COUR 2.449 1,87 6.626 2,95 568 2,75 858 3,00 

IND QUIMICA 5.963 4,56 11.498 5,12 1.370 6,62 2.006 7,02 

IND TÊXTIL 38.490 29,44 62.706 27,91 3.900 18,85 4.434 15,52 

IND CALCADOS 20.243 15,48 49.832 22,18 37 0,18 69 0,24 

ALIM E BEB 27.102 20,73 40.782 18,15 4.053 19,59 7.760 27,16 

SER ÚTIL PUB 7.377 5,64 6.518 2,90 3.579 17,30 4.035 14,12 

TOTAL 130.739 100,00 
224.66

0 
100,0

0 20.691 
100,0

0 28.570 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE 
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Destaca-se que a indústria alimentícia e de bebidas, em 1998, 

detinha a segunda posição em geração de empregos (20,73%) no 
Ceará, caindo em 2008 para 18,15%, quando perde a segunda 
colocação para o setor calçadista. No que se refere ao Piauí, em 1998 
(19,59%) e em 2008 (27,16%), esse ramo de atividade é o que mais 
emprega, com elevação na sua participação no período em questão. 
Esse tipo de indústria foi predominante na geração de empregos em 
todo o Nordeste do Brasil nos decênio de 1960 – 1970. 

A indústria de calçados ganha representatividade na geração de 
empregos no Ceará. Em 1998, essa atividade estava na 3ª posição, 
sendo responsável por 20.243 (15,48%) ocupados, elevando-se, em 
2008, para 49.832 (22,18%) trabalhadores, passando a ocupar a 2ª 
posição no ranking da geração de empregos formais. Cabe destacar 
que os municípios do interior do Ceará (Crato, Juazeiro do Norte, 
Barbalha, Sobral, Iguatu e Quixeramobim) caracterizam-se como 
grandes produtores de calçados do estado.  

Silva Filho e Queiroz (2009) constataram que, em 2006, 52,50% 
dos empregados na indústria formal do interior do Ceará estavam no 
setor calçadista. Tal resultado justifica-se pela transferência dessa 
atividade do Sul e Sudeste do país para o Nordeste, atraída pela 
política de isenção fiscal, mão-de-obra barata quando comparado 
àquelas regiões. Além disso, sua maior proximidade com o mercado 
consumidor americano e europeu também favoreceu essa migração. 

Os dados da Tabela 4 apresentam a distribuição dos ocupados 
na indústria por tamanho do estabelecimento. Enquanto o Ceará, em 
1998 (38,89%) e em 2008 (39,08%), concentra a maioria dos 
trabalhadores na grande indústria, o Piauí, que empregava grande 
parte de seus empregados em estabelecimentos de grande porte (com 
28,63% em 1998), cai para 17,38% em 2008, situando-se agora em 
terceiro lugar na geração de empregos nesse tipo de estabelecimento e 
cede espaço para o micro (32,46%), o pequeno (30,10%) e o médio 
(20,06%) estabelecimentos. 
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Tabela 4. Distribuição do emprego formal na indústria, por tamanho estabelecimento Ceará e Piauí – 1998/2008. 

TAMANHO DO 
ESTABELECIMENTO 

CE PI 

1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 

MICRO (1 A 19) 21.924 16,77 37.170 16,55 5.137 24,83 9.274 32,46 

PEQUENA (20 A 99) 28.315 21,66 51.923 23,11 4.480 21,65 8.599 30,1 

MÉDIA (100 A 499) 29.651 22,68 47.765 21,26 5.150 24,89 5.732 20,06 

GRANDE (ACIMA DE 499) 50.849 38,89 87.802 39,08 5.924 28,63 4.965 17,38 

TOTAL 130.739 100,00 224.660 100,00 20.691 100,00 28.570 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE 
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Essa dinâmica, no caso do Ceará, é resultado do seu recente 

processo de industrialização, caracterizado pela atração de indústrias 
de grande porte e intensiva em mão-de-obra, como é o caso dos 
segmentos têxtil (SILVA FILHO; QUEIROZ, 2010) e calçadista 
(SILVA FILHO; PAIVA, 2008; QUEIROZ; COSTA JÚNIOR, 
2008), que se destacam na geração de empregos e na pauta de 
exportação cearense.  

 
VI PERFIL DO TRABALHADOR DA INDÚSTRIA 
CEARENSE VIS-À-VIS A PIAUIENSE 

 
No tocante ao perfil do trabalhador empregado na indústria 

formal, os dados da Tabela 5 mostram que tanto no Ceará quanto no 
Piauí, nos dois anos em análise, há predominância do sexo masculino. 
No Ceará, em 2008, 62,43% dos trabalhadores são homens, com 
participação feminina de apenas 37,57%, apesar do seu ligeiro 
aumento entre 1998 e 2008. No Piauí ocorre o contrário: enquanto a 
participação masculina aumenta para 74,95% em 2008, o sexo 
feminino reduz a sua participação de 26,55%, em 1998, para 25,00% 
em 2008. Conforme Dedecca (2009, p.8-9): 

 
O trabalho para reprodução social é 

preferencialmente das mulheres [...] o 
mercado reitera a discriminação das 
mulheres, seja devido à ausência da força 
física, seja em razão dos períodos de licença 
maternidade ou ausência para cuidado dos 
filhos. [...] a maior participação da mulher no 
mercado de trabalho carrega, portanto, 
ampliações das suas responsabilidades, 
estabelecendo, desse modo, a dupla jornada 
de trabalho, tanto denunciada pelo 
movimento feminista.  
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Tabela 5. Número de empregados na indústria segundo sexo Ceará e Piauí – 1998/2008. 

SEXO 
CE PI 

1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 

MASCULINO 82.498 63,10 140.258 62,43 15.197 73,45 21.412 74,95 

FEMININO 48.241 36,90 84.402 37,57 5.494 26,55 7.158 25,05 

TOTAL 130.739 100,00 224.660 100,00 20.691 100,00 28.570 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE. 
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Com relação aos ocupados na indústria segundo a faixa etária, 

os dados mostram que, em 2008, o Ceará e o Piauí apresentam 
semelhanças, com a maioria dos seus empregados situados entre 30 a 
39 anos de idade (29,86% no Ceará e 31,06% no Piauí). 

Por outro lado, a faixa etária que menos emprega é a dos 
ocupados com 65 anos ou mais, com apenas 0,19% dos empregados 
no Ceará e 0,40% no Piauí em 2008. Nesse caso, a seletividade é 
nítida, com maiores oportunidades de empregos para os adulto-jovens 
e os adultos.  
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Tabela 6. Total de empregados na indústria por faixa etária Ceará e Piauí – 1998/2008. 

FAIXA 
ETÁRIA 

CE PI 

1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 

ATÉ 17 1.510 1,15 668 0,30 152 0,73 137 0,48 

18 A 24 34.126 26,10 56.157 25,00 4.069 19,67 4.893 17,13 

25 A 29 27.813 21,27 52.001 23,15 3.519 17,01 5.764 20,18 

30 A 39 41.945 32,08 67.088 29,86 6.456 31,20 8.873 31,06 

40 A 49 18.491 14,14 35.317 15,72 4.425 21,39 5.557 19,45 

50 A 64 6.512 4,98 13.012 5,79 1.972 9,53 3.233 11,32 

65 OU MAIS 289 0,22 417 0,19 90 0,43 113 0,40 

IGNORADO 53 0,04 0 0,00 8 0,04 0 0,00 

TOTAL 130.739 100,00 224.660 100,00 20.691 100,00 28.570 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE. 
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Na faixa etária até 17 anos, os resultados apontam diminuição 

no número de ocupados, entre 1998 e 2008, em ambos os estados. O 
Ceará, em 2008, tem apenas 0,30% dos seus trabalhadores com até 17 
anos e o Piauí conta com 0,48%. Esses resultados, por um lado, 
podem ser satisfatórios na medida em que esses jovens estejam 
frequentando a escola; por outro, podem representar a ausência de 
políticas de incentivos ao primeiro emprego nos estados supracitados. 

Na Tabela 7, que traz o número de ocupados na indústria por 
nível de escolaridade, fica evidente a melhora no nível de instrução 
dos trabalhadores na indústria cearense e piauiense. Para os quatro 
primeiros níveis de instrução, tanto o Ceará quanto o Piauí tiveram 
diminuição na sua participação entre 1998 e 2008. Por outro lado, 
para os demais níveis de escolaridade, os dois estados apresentaram 
aumento, o que indica melhor qualificação dos seus trabalhadores. 
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Tabela 7. Total de empregados na indústria, segundo grau de instrução Ceará e Piauí – 1998/2008. 

ESCOLARIDAD
E 

CE PI 

1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 

ANALFABETO 3.368 2,58 1.586 0,71 686 3,32 392 1,37 

ATE 5.A INC 19.431 14,86 9.769 4,35 4.310 20,83 2.750 9,63 

5.A CO FUND 14.816 11,33 9.308 4,14 2.217 10,71 2.175 7,61 

6. A 9. FUND 32.377 24,76 26.705 11,89 3.037 14,68 3.470 12,15 

FUND COMPL 26.025 19,91 45.044 20,05 3.051 14,75 4.621 16,17 

MEDIO INCOMP 10.284 7,87 26.916 11,98 2.271 10,98 3.692 12,92 

MEDIO COMPL 19.432 14,86 93.048 41,42 4.149 20,05 9.465 33,13 

SUP. INCOMP 1.549 1,18 4.819 2,15 210 1,01 730 2,56 

SUP. COMP 3.340 2,55 7.102 3,16 677 3,27 1.262 4,42 

MESTRADO 117 0,09 350 0,16 83 0,40 10 0,04 

DOUTORADO 0 0,00 13 0,01 0 0,00 3 0,01 

IGNORADO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 130.739 100,00 224.660 100,00 20.691 100,00 28.570 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.  
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Entre 1998 e 2008, o mercado de trabalho torna-se mais 

seletivo. Isso se constata pelo fato de que, em 1998, no Ceará, a 
maioria dos seus empregados tinham entre o 6º e o 9º ano incompleto 
(24,76%) e em 2008 possuem o ensino médio completo (41,42%). 
Quanto ao Piauí, em 1998, o nível educacional dos seus ocupados na 
indústria era mais baixo do que o do Ceará, com 20,83% tendo 
somente até o 5º ano incompleto. Em 2008, assemelha-se ao Ceará, 
quando o percentual dos seus empregados formais com o ensino 
médio completo passa ao primeiro lugar (33,13%). 

Para Dedecca e Rosandiski (2006), com o processo de 
recuperação dos postos de trabalho na economia brasileira, 
principalmente a partir de 2004, aqueles de menor qualificação estão 
sendo excluídos da força de trabalho, visto que o novo perfil do 
trabalhador industrial brasileiro exige maior qualificação. Essa 
tendência vem sendo constatada nessa investigação, uma vez que 
observa-se a redução no percentual de trabalhadores nas faixas de 
escolaridades mais baixas e o aumento nas faixas mais elevadas, como 
é o caso do expressivo aumento no número de ocupados com ensino 
médio completo e superior completo. 

Cabe destacar que, apesar da melhora no nível de instrução dos 
seus empregados, Pochmann (1999) aponta que, no Brasil, a média de 
anos de estudos da classe trabalhadora é muito baixa quando 
comparada a outros países latino-americanos.  

No tocante a rotatividade, a maioria dos ocupados na indústria 
cearense, em 1998 (36,48%), e em 2008 (33,66%), permaneceu 
empregada por menos de um ano. O Piauí, nesse período, apresenta 
melhor quadro, porque a maioria (38,43%) dos seus trabalhadores 
permanecia empregada por cinco anos ou mais – o que demonstra 
certa estabilidade. No entanto, em 2008, a rotatividade acentua-se, 
pois a maior parte (30,20%) dos seus trabalhadores, agora, fica 
empregada por menos de um ano. 
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Tabela 8. Distribuição dos trabalhadores na indústria, segundo tempo de serviço Nos estados do Ceará e do Piauí em 1998 e 
2008. 

TEMPO DE TRABALHO 
CE PI 

1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 

MENOS DE 01 ANO 47.695 36,48 75.618 33,66 5.168 24,98 8.629 30,20 

01 A MENOS DE 03 ANOS 39.772 30,42 66.851 29,76 5.146 24,87 8.360 29,26 

03 A MENOS DE 05 ANOS 18.189 13,91 30.338 13,50 2.424 11,72 3.502 12,26 

05 OU MAIS ANOS 24.818 18,98 51.845 23,08 7.951 38,43 8.077 28,27 

IGNORADO 265 0,20 8 0,00 2 0,01 2 0,01 

TOTAL 
130.73

9 100,00 224.660 100,00 20.691 100,00 28.570 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE. 
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No caso do Ceará, a estabilidade no emprego melhorou, ao 

passar de 18,98% dos ocupados com cinco anos ou mais na indústria, 
em 1998, para 23,08%, em 2008; dinâmica oposta à vivenciada no 
Piauí, que tinha 38,43% dos seus trabalhadores empregados por cinco 
anos ou mais, em 1998, e esse percentual cai para 28,27%%, em 2008. 

Para Pochmann (1999), em todo o país o capital prevalece 
sobre a força de trabalho, uma vez que o primeiro dispõe de poder 
para, em detrimento do segundo, agir livremente  com demissão e/ou 
admissão de mão-de-obra ajustando-o, assim, às suas necessidades.  

O que o autor acima expõe torna-se mais evidente quando se 
trata de Unidades da Federação com sindicatos praticamente 
inexistentes e poder de barganha quase nulo. Assim, os trabalhadores 
desses estados, que convivem com os piores indicadores econômicos, 
sociais e demográficos do país, provavelmente são menos propensos 
a reivindicarem os seus direitos. 

A Tabela 9 apresenta os empregados formais na indústria 
segundo a faixa de remuneração. Para o ano de 1998, 69,02% dos 
ocupados no Ceará e 60,45% no Piauí ganhavam até 2 salários 
mínimos. Em 2008, esse percentual eleva-se nos dois estados: 86,36% 
dos empregados no Ceará situam-se nas duas primeiras faixas de 
rendimento e no Piauí essa participação chega a 79,20%. 

A desestruturação do mercado de trabalho tem se propagado 
acentuadamente, não somente no aumento do desemprego aberto e 
na rotatividade da mão-de-obra, mas também com a redução da 
participação dos salários do trabalhador no produto gerado. De 
acordo com Pochmann (2009, p.403), mesmo com “a evolução do 
PIB, que cresceu 2,8% ao ano, o rendimento médio real do ocupado 
aumentou somente 1,1% ao ano em média entre 1976 e 2006”. Esse 
fato aponta o desvio de renda para o proprietário.  
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Tabela 9. Total de empregados na indústria, segundo faixa de remuneração Ceará e Piauí – 1998/2008. 

RENDA 
CE PI 

1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 

Até 01 SM 8.363 6,40 24.158 10,75 2.032 9,82 3.682 12,89 

MAIS DE 01 A 02 SM 81.867 62,62 169.411 75,41 10.475 50,63 18.944 66,31 

MAIS DE 02 A 03 SM 16.811 12,86 12.050 5,36 1.766 8,54 1.897 6,64 

MAIS DE 03 A 05 SM 9.507 7,27 8.376 3,73 1.239 5,99 1.277 4,47 

MAIS DE 05 A 10 SM 7.447 5,70 5.902 2,63 1.875 9,06 1.677 5,87 

MAIS DE 10 A 20 SM 4409 3,37 2432 1,08 1403 6,78 682 2,39 

MAIS DE 20 SM 2.068 1,58 942 0,42 454 2,19 232 0,81 

IGNORADO 267 0,20 1.389 0,62 1.447 6,99 179 0,63 

TOTAL 130.739 100,00 224.660 100,00 20.691 100,00 28.570 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE 
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Cabe destacar que a precarização nos mercados de trabalho 

cearense e piauiense é tão intensa que, entre 1998 e 2008, somente as 
duas primeiras faixas de rendimentos tiveram aumento na sua 
participação relativa, enquanto as demais diminuíram o seu percentual 
de trabalhadores empregados. Nesse caso, observa-se que o salário 
médio pago aos trabalhadores da indústria nesses estados vem 
diminuindo ao longo desses anos.  

Tal precarização fica evidente quando se observa que, mesmo 
com a melhora no grau de instrução dos seus trabalhadores (Tabela 
7), não foi possível aumentar o nível dos seus rendimentos, pelo 
contrário, eles pioraram. Conforme Pochmann (2009, p.404): “em 
paralelo ao elevado desemprego e a contida evolução na remuneração 
média dos trabalhadores, observou-se o avanço da precarização dos 
postos de trabalho”. 

A análise mais apurada dos rendimentos, através do salário 
médio auferido pelos ocupados nos setores da indústria de 
transformação, evidencia mais uma vez a elevada precarização dos 
empregos no Ceará e no Piauí. Na Tabela 10, chama à atenção a 
significativa diminuição do salário médio dos ocupados na indústria 
nos dois estados. No Ceará, o salário médio da indústria passa de 2,96 
SM, em 1998, para 1,84 SM em 2008; no Piauí, cai de 3,46 SM, em 
1998, para 2,32 SM em 2008. 

Outro ponto que se destaca é o fato dos empregados na 
indústria cearense, nos anos de 1998 e 2008, terem salários mais 
baixos do que os empregados no Piauí. Ou seja, esses resultados 
indicam que o Ceará, entre 1998 e 2008, tem sido capaz de gerar mais 
empregos na indústria quando comparado ao Piauí (Tabela 3), no 
entanto os seus postos de trabalho são mais precários. 

Por ramo da indústria de transformação, em relação ao salário 
médio pago no Ceará e no Piauí, entre 1998 e 2008, encontram-se 
valores bastante heterogêneos.  

De um lado, o serviço de utilidade pública é o que apresenta 
melhor salário médio para o Ceará (8,83 SM) e para o Piauí (11,03 
SM) em 1998. Em 2008, a dinâmica se modifica: o Ceará, agora, tem 
na extrativa mineral o melhor rendimento médio, com 6,35 SM e no 
Piauí, o serviço de utilidade pública continua sendo o ramo que 
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melhor remunera, com 7,09 SM, apesar de ter sofrido uma queda de 
3,94 SM entre 1998 e 2008.  

Por outro lado, situam-se as ocupações por ramo da indústria 
de transformação, com os piores rendimentos. Em 1998, madeira e 
mobiliário era o setor com menor rendimento (1,62 SM) no Ceará, 
alterando, em 2008, para borracha, fumo e couro, com apenas 1,61 
SM. No caso do Piauí, em 1998, a menor remuneração fica por conta 
da extrativa mineral, que chama atenção pelo rendimento médio 
abaixo de 1 salário mínimo (0,92 SM), mudando, em 2008, para a 
indústria de calçados, com 1,12 SM. 

 Ao analisar a indústria têxtil no Ceará (29,44%) e o ramo de 
alimentos e bebidas no Piauí (27,16%), setores que mais empregam 
(Tabela 3) em 2008 , , notam-se perdas no rendimento médio dos 
seus trabalhadores. Em 1998, o salário médio do trabalhador na 
indústria têxtil, no Ceará, era de 2,64 SM e, em 2008, cai para 1,50 
SM. Para o Piauí, em 1998, o salário médio pago no ramo de alimento 
e bebidas era de 2,26 SM e passa para 1,70 SM em 2008. 
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Tabela 10. Remuneração média na indústria de transformação Ceará e Piauí – 1998/2008. 

INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO 

1998 2008 

SM MÉDIO SM MÉDIO  

CE PI CE PI 

EXTRATIVA MINERAL 4,02 0,92 6,35 1,65 

MINERAL NÃO METÁLICO 1,89 1,95 1,43 1,59 

INDÚSTRIA METALÚRGICA 2,87 1,33 1,91 1,24 

INDÚSTRIA MECÂNICA 3,11 1,62 2,22 1,16 

ELÉTRICOS E COMUNICAÇÃO 4,93 1,41 3,18 1,45 

MATERIAL TRANSPORTE 3,36 2,15 2,01 1,76 

MADEIRA E MOBILIÁRIO 1,62 1,76 1,42 1,6 

PAPEL E GRÁFICA 3,89 2,58 2,09 1,67 

BORRACHA, FUMO E COURO 2,12 3,09 1,61 1,55 

INDÚSTRIA QUÍMICA 3,21 2,12 2,27 1,6 

INDÚSTRIA TÊXTIL 2,64 1,64 1,5 1,17 

INDÚSTRIA DE CALÇADOS 1,96 1,19 1,42 1,12 

ALIMENTOS E BEBIDAS 2,73 2,26 1,87 1,7 

SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA 8,83 11,03 5,58 7,09 

TOTAL 2,96 3,46 1,84 2,32 

   Fonte: Elaborado pelos Autores a partir dos dados da RAIS/TEM. 
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Uma análise mais geral mostra que, entre 1998 e 2008, no 

Ceará, todos os setores da indústria de transformação tiveram 
diminuição no salário médio. Por sua vez, o Piauí teve ligeiro 
aumento no salário médio na indústria de elétricos e telecomunicação, 
e melhora no rendimento da extrativa mineral, os demais ramos da 
indústria apresentaram perda salarial. 

Dessa forma, os dados mostram expressiva queda no salário 
mínimo médio auferido pelos trabalhadores nos dois estados aqui 
pesquisados, entre 1998 e 2008, com impactos diferentes entre os 
setores e os estados. 

Na Tabela 11, apresenta-se a média salarial do trabalhador da 
indústria cearense e piauiense segundo o nível de escolaridade. No 
Ceará, os ocupados analfabetos, tanto em 1998 quanto em 2008, 
tinham os piores rendimentos, com 1,74 SM e 1,17 SM 
respectivamente. Diferentemente do Ceará, no Piauí, em 1998, os 
menores rendimentos ficam com os trabalhadores que tem a 4ª série 
incompleta (1,36 SM) e, em 2008, passa para os trabalhadores 
analfabetos, com 1,22 SM. 

Por sua vez, observa-se que os melhores salários são pagos aos 
trabalhadores com os maiores grau de instrução, apesar da queda nos 
seus rendimentos médios entre 1998 e 2008. Em 1998, no Ceará, os 
melhores rendimentos eram recebidos por empregados com o nível 
superior completo (17,51 SM). Dez anos depois, os ocupados com 
esse nível de escolaridade têm seus salários na indústria cearense 
reduzidos significativamente para 8,85 SM. Em 2008, os salários mais 
altos são pagos aos trabalhadores com doutorado (14,80 SM), que 
ainda assim recebem, em média, 2,71 SM a menos do que o 
trabalhador com nível superior completo em 1998, ficando evidente a 
intensa perda salarial. 
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Tabela 11. Remuneração média na indústria segundo o nível de escolaridade Ceará e Piauí – 1998/2008. 

Nível De Escolaridade 

1998 2008 

SM Médio SM Médio 

CE PI  CE PI 

ANALFABETO 1,74 1,78 1,17 1,22 

4.SÉRIE INCOMPLETA 1,84 1,36 1,36 1,78 

4.SÉRIE COMPLETA 1,91 2,03 1,38 1,68 

8.SÉRIE INCOMPLETA 1,94 2,54 1,35 1,68 

8.SÉRIE COMPLETA 2,24 2,8 1,34 1,7 

2.GRAU INCOMPLETO 2,53 2,35 1,37 1,5 

2.GRAU COMPLETO 4,93 5,67 1,78 2,34 

SUPERIOR INCOMPLETO 10,16 9,19 4,03 3,56 

SUPERIOR COMPLETO 17,51 19,00 8,85 10,39 

MESTRADO 0 0 9,53 10,74 

DOUTORADO 0 0 14,8 0 

IGNORADO 1,42 1,34 0 0 

TOTAL 2,96 3,46 1,84 2,32 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da RAIS/MTE 
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No Piauí, os trabalhadores com nível superior completo são os 

que possuem os melhores rendimentos nos dois anos em análise. 
Esses ocupados também sofreram intensa perda salarial ao passar de 
19,00 SM, em 1998, para 10,39 SM em 2008, com queda de 8,61 SM 
em dez anos. 

Nesse contexto, fica explícita a intensa precarização no 
mercado trabalho industrial cearense e piauiense, com o salário médio 
em 2008 sendo menor do que há dez anos (1998). Na Tabela 11, 
observa-se que, com exceção dos trabalhadores com a 4ª série 
incompleta no Piauí, todos os demais níveis de escolaridade 
apresentaram redução nos seus salários médios entre 1998 e 2008, 
tanto na indústria cearense quanto na piauiense. 

 
VII CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar do debate e da divergência acerca da continuidade do 

processo de desconcentração industrial e/ou da tendência à 
reconcentração da indústria, o estudo mostra que, entre 1998 e 2008, 
o Piauí e, especialmente, o Ceará, tiveram aumento significativo no 
número de estabelecimentos industriais. Porém, cabe destacar que, 
em 2008, a maioria das indústrias concentrava-se em suas capitais, 
com 55,39% em Fortaleza e 56,62% em Teresina, aumentando o gap 
socioeconômico e sociodemográfico entre a capital e o interior desses 
estados. 

Apesar de não ser o ramo de atividade que mais emprega nos 
dois estados em questão, o setor industrial, objeto deste estudo, 
destaca-se ao apresentar aumento no número de ocupados nessa 
atividade. Em 2008, o Ceará empregava 19,88% dos seus empregados 
formais na atividade industrial, enquanto o Piauí empregava somente 
8,51%. Observa-se, portanto, indícios de que a política de atração de 
indústrias para o Ceará foi mais “agressiva” do que a piauiense, que 
adotou política de incentivos fiscais tardiamente, quando comparada 
ao Ceará. 

A dinâmica por setor industrial aponta inúmeras diferenças. No 
Ceará, em 2008, destaca-se a indústria têxtil (27,91%) e, no Piauí, a 
indústria de alimentos e bebidas (27,16%) como os principais setores 
de ocupação na atividade industrial. As diferenças continuam, com 
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39,08% dos empregados cearense na indústria de grande porte e 
32,46%, no Piauí, no micro estabelecimento. 

No tocante o perfil do trabalhador industrial, os dados 
mostram, em 2008, semelhanças nos dois estados, com o predomínio 
de empregados do sexo masculino, na faixa etária entre 30 a 39 anos, 
com ensino médio completo. 

Por sua vez, chama à atenção o aumento da rotatividade dos 
postos de trabalho. Em ambos os estados, em sua maioria, os 
ocupados permanecem empregados por, no máximo, um ano, com 
86,36% ganhando até dois salários mínimos no Ceará e 79,20% no 
Piauí. 

Dessa forma, mesmo com a melhora no grau de instrução dos 
empregados na indústria cearense e piauiense, não houve uma 
resposta semelhante sobre os rendimentos. Constatou-se que os 
ocupados, em 2008, ganham menos do que há dez anos, em todos os 
setores da indústria de transformação. Além disso, há uma queda no 
salário médio do trabalhador em todos os níveis de instrução. 

 Em síntese, as transformações ocorridas no mundo do 
trabalho nos últimos 20 anos do século XX impactaram na qualidade 
dos postos de trabalho no setor industrial cearense e piauiense. 
Empregos foram abertos, todavia, no período em estudo, observa-se 
um quadro de intensa seletividade por sexo, idade, escolaridade, 
elevada rotatividade e baixos salários. Assim, os trabalhadores do 
setor industrial no Ceará e no Piauí pouco têm o que comemorar. 
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RESUMO 
Os transportes urbanos e regionais favorecem a mobilidade da 
população, garantindo acesso ao trabalho e aos serviços urbanos. O 
objetivo desse trabalho é mostrar o nível de interação urbano-regional 
entre a metrópole de Salvador e seu novo eixo de expansão, o Litoral 
Norte do Estado, através do fluxo do transporte rodoviário de 
passageiros de ônibus que passam pela rodovia BA-099 e propor uma 
política territorial. Como metodologia optou-se por aplicar a análise 
espacial, através de tecnologias de geoprocessamento, sobre o fluxo 
do transporte rodoviário municipal e intermunicipal de passageiros 
que passa pela BA-099. A partir de dados sobre as linhas de ônibus 
como trajeto e freqüência, foi possível mapear a rede de linhas de 
ônibus, qual seu alcance espacial e realizar mapas de síntese sobre 
fluxos de transporte na região do Litoral Norte, mostrar o nível de 
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acessibilidade e de interação espacial nessa região e propor medidas 
de política territorial. 
Palavras chave: Transporte, Litoral Norte, Bahia, política territorial. 

 
ABSTRACT 
Urban and regional transport are very important to provide 
population mobility ensuring access to work and to urban services. 
The goal of this work is to show the level of interaction between the 
regional metropolis of Salvador and its new expansion axis, the North 
Coast of the State, through the flow of passenger bus transport in the 
highway BA-099 and propose a territorial policy. Methodology is 
based on spatial analysis and geoprocessing technologies using 
information on bus transportation in the BA-099. Maps about the 
network of  bus lines were drawn and also synthesis maps on 
transport flows in North Coast region showing the level of 
accessibility and spatial interaction. Finally, the paper propose 
territorial policy measures. 
Keywords: transport, North Coast, Bahia, territorial policy. 

 
RÉSUMÉ 
Les transports urbains et régionaux facilitent la mobilité de la 
population, assurant l'accès a l´emploi et aux services urbains. Le but 
de ce travail est de montrer le niveau d'interaction urbaine et régional 
entre la métropole de Salvador et de son nouvel axe d'expansion, la 
côte nord de l'Etat, par le flux de passagers par autobus dans la route 
BA-099 et de proposer une politique territoriale. La méthodologie que 
nous avons choisi applique l'analyse spatiale, grâce aux technologies 
de SIG, sur le flux de transport routier interurbain de passagers 
passant par le BA-099. D'après les données sur les lignes de bus et 
sont fréquence, il a été possible de cartographier le réseau de lignes de 
bus et effectuer une synthèse sur les flux de transport dans la côte 
nord, montrent le degré d'accessibilité et interactions spatiales dans la 
région et proposer des mesures pour la politique territoriale. 
Mots-clés: transport, Littoral nord, Bahia, politique territorial. 

 
I INTRODUÇÃO 
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Os transportes urbanos favorecem a mobilidade da população, 
garantindo a esta o acesso ao trabalho e também aos serviços 
urbanos, como educação, saúde, comércio, recreação e outros. 
Estudar e analisar o sistema de transporte de uma cidade ou região 
metropolitana, através dos seus fluxos, possibilita verificar o nível de 
acessibilidade da população aos serviços urbanos e o nível de 
interação de uma determinada região. 

Como os transportes contribuem para superar as restrições das 
distâncias, eles têm sido um fator importante no processo de 
metropolização das grandes capitais brasileiras favorecendo inclusive 
conurbações de grandes dimensões entre duas cidades (ou mais), 
como começa a ser o caso de Salvador em relação às cidades 
litorâneas, e pelas quais passa a rodovia BA-099, que liga Salvador até 
o estado de Sergipe. 

É importante destacar que o transporte urbano para a 
população configura-se como parte fundamental do conjunto de 
necessidades humanas para o desenvolvimento, junto com emprego, 
habitação, serviços de infra-estrutura, serviços de saúde e serviços 
educacionais. O bem estar da população depende ainda da qualidade 
do sistema de transportes quanto a mobilidade e acessibilidade aos 
serviços urbanos. 

Um meio eficiente de realizar estudos sobre as questões 
urbanas e metropolitanas, priorizando questões de transporte, 
acessibilidade e interação, é a análise espacial, através de tecnologias 
de Geoprocessamento. Dessa forma, é possível aliar uma metodologia 
cartográfica a conceitos sócio-espaciais.  

Assim, o objetivo desse trabalho é mostrar o nível de interação 
urbano-regional entre Salvador e o Litoral Norte do Estado através 
do fluxo do transporte rodoviário municipal e intermunicipal de 
passageiros de ônibus que passam pela BA-099. Nesse estudo, são 
consideradas as questões relacionadas ao crescimento do turismo e 
das residências secundárias na região, responsáveis, em grande parte, 
pelas importantes transformações dos últimos anos. 

 
II ACESSIBILIDADE E INTERAÇÃO, ANÁLISE ESPACIAL 
E CARTOGRAFIA 
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Segundo Silva (1982), para estudar como o homem organiza-se 
socialmente no espaço, três elementos são fundamentais: a 
localização, a acessibilidade e a interação. A localização é entendida 
como a área onde as atividades são exercidas e gera as origens e os 
destinos de todo movimento, ou seja, dá origem a uma interação 
lugar-a-lugar. A acessibilidade é definida como o grau de facilidade 
com que um ponto do espaço geográfico é atingido, a partir de outro 
lugar. E a interação refere-se a uma medida de relacionamento entre 
elementos do complexo geográfico; é entendida também como todas 
as formas de movimento (ou fluxos) entre dois ou mais lugares. 

O referido autor destaca a importância da aplicabilidade da 
análise espacial com base nos conceitos de acessibilidade e de 
interação, que permitem obter e valorizar a indicação de 
desequilíbrios quanto ao atendimento das necessidades de uma 
população para determinados bens e serviços e, com base nisto, 
propor medidas efetivas para a melhoria da acessibilidade e da 
interação de inúmeras áreas, com amplas repercussões sociais.  

Ainda segundo Silva (1982, p.55-56): 
 

[...] numa perspectiva de desenvolvimento, as 
maiores barreiras para a propagação dos impulsos 
dinâmicos, modificadores, estão nos grandes 
desequilíbrios sócio-espaciais cuja diversidade 
decorre, em grande parte, dos problemas de 
acessibilidade e interação. Nesse sentido, a fricção 
da distância reduz o acesso das áreas periféricas 
aos bens e serviços gerados em um sistema 
urbano-regional hierarquizado.  
 

Assim, para construir estratégias de planejamento urbano-
regional que possam melhor equilibrar o sistema urbano e promover 
o desenvolvimento regional, é fundamental realizar estudos sobre 
acessibilidade e interação em uma determinada região, o que permite 
revelar o nível de interação interregional e intermunicipal. 

Considera-se, portanto, que o serviço de transportes urbanos, a 
acessibilidade e a interação configuram-se como fator essencial para 
atender as necessidades de uma população. No caso dos municípios 
litorâneos ao norte de Salvador, a população que se localiza aí para ter 
acesso aos serviços médicos e até a escolas só pode contar com o 
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transporte rodoviário inter-municipal, pois os serviços urbanos 
básicos praticamente estão disponíveis somente em Salvador e Lauro 
de Freitas ou em cidades vizinhas como Camaçari e Alagoinhas, o que 
será dimensionado neste trabalho. 

Um modo de avaliar a área de abrangência dos transportes 
urbanos e regionais no Litoral Norte da Bahia e se ele favorece uma 
verdadeira integração com a metrópole e cidades vizinhas importantes 
é a realização de estudos sobre os fluxos destes transportes. Neste 
trabalho, optou-se por uma abordagem cartográfica utilizando a 
análise espacial com o uso de tecnologias de Geoprocessamento. 

A Cartografia contemporânea incorporou plenamente o uso de 
novas tecnologias de representação, como os Sistemas de 
Informações Geográficas ou SIGs. Sendo assim, ela recebeu a 
denominação de “digital”, como sendo aquela desenvolvida no 
âmbito de processos computacionais, através de hardware e software 
apropriados. Para Guerra, Machado e Abreu (2003), no SIG, a técnica 
cartográfica é introduzida de tal modo que não se percebe 
precisamente o uso que se faz dela:  

 
[...] a Cartografia Digital nada mais é do que a 
transposição das cartas geográficas para o 
computador. A representação digital das linhas e 
formas cartográficas é oriunda do uso de 
tecnologias CAD [...] Porém, a fusão da 
Cartografia Digital com os SIGs, permite não 
apenas a criação dos elementos gráficos para a 
representação do espaço, como se fazia 
tradicionalmente com a Cartografia impressa, mas 
também a associação de atributos a esses 
elementos. (p.119). 
 

A Cartografia Digital carrega consigo toda a potencialidade dos 
SIGs e, consequentemente, da análise espacial, função básica dos 
SIGs, que serve para gestão do espaço e a visualização cartográfica. A 
análise espacial aqui é entendida como um conjunto de técnicas para 
análise de eventos geográficos cujos processos dependem da 
disposição espacial dos dados e da tecnologia disponível.  

A partir de dados sobre as linhas de ônibus como trajeto 
(informação espacial) e freqüência, é possível mapear a rede de linhas 
de ônibus, qual o seu alcance espacial e realizar mapas sínteses sobre 
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fluxos de transporte na região do Litoral Norte e, dessa forma, 
mostrar o nível de acessibilidade e de interação espacial nessa região. 

 
III CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO LITORAL 
NORTE 
 

Os municípios litorâneos que compõem a região do Litoral 
Norte são Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João, Entre Rios, 
Esplanada, Conde e Jandaíra. O que caracteriza essa região é uma 
metropolização estendida axialmente, marcada, inicialmente, por uma 
ocupação urbana contínua entre Salvador, Lauro de Freitas e um 
trecho do litoral de Camaçari. A faixa litorânea da região, mais ao 
norte, que coincide com o trecho entre a rodovia BA-099 (Linha 
Verde) e o mar é caracterizada pela presença de pequenos vilarejos, 
com uma população dispersa, pela existência de vilas e núcleos com 
características urbanas de pequeno porte que abrigam muitos hotéis e 
condomínios de segunda residência, ou simplesmente a existência de 
grandes empreendimentos turísticos, a exemplo dos Complexos 
Turísticos de Sauípe e Iberostar. Do outro lado da Linha Verde, mais 
para o interior, encontram-se várias localidades e as sedes dos 
municípios do Litoral Norte, com exceção de Lauro de Freitas. 

Para Silva, Silva e Carvalho (2008) 
 
[...] há praticamente um continuum axial urbano 
entre Salvador e Itacimirim, evidentemente com 
densidades diferenciadas, as mais altas 
localizando-se mais perto de Salvador. 
Entretanto, a forte expansão da ocupação 
humana continua após Itacimirim, agora de 
forma pontual, mas com tendência a uma futura 
integração linear. Isto é perfeitamente perceptível 
para quem viaja pela Estrada de Coco, pela Linha 
Verde e por avião até Aracaju, inclusive à noite 
quando é possível ver a extensão da mancha 
iluminada de forma contínua, até 
aproximadamente a metade da viagem, e pontos 
iluminados, isolados, mas próximos entre si, na 
segunda metade do percurso (p.192-193). 
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A metropolização ao norte de Salvador se deu a partir da 
década de 1970 com a construção da Estrada do Coco, em 1975, e da 
Linha Verde, em 1993, o que favoreceu o potencial de uso do 
território para turismo, recreação e lazer e, consequentemente, o 
rápido crescimento de Salvador e de sua Região Metropolitana. Estas 
duas estradas formam a BA-099, onde o primeiro trecho, a Estrada 
do Côco, começa em Lauro de Freitas (logo após o Aeroporto 
Internacional de Salvador, na divisa com Salvador) até a Praia do 
Forte, localizada no município de Mata de São João, e, o segundo 
trecho, a Linha Verde, começa na Praia do Forte e vai até o município 
de Jandaíra, no limite com o estado de Sergipe. 

Para Silva, Silva e Carvalho (2008), a urbanização no eixo norte 
da cidade de Salvador, inclusive com a opção da segunda residência é 
intensa. Para os autores, 

um novo tipo de cidade está sendo aí construído: uma extensa 
cidade linear, resultado de um forte papel empreendedor do Estado, 
sobretudo ligada ao consumo, bastante dependente da metrópole, 
sem um centro, extremamente segregada, com sérios problemas 
ambientais e de relacionamento com as populações tradicionais, 
remanescentes dos períodos anteriores. São ainda espaços com graves 
problemas de acessibilidade interna e externa e espaços desprovidos 
de mecanismos institucionais de gestão compatíveis com as mudanças 
em curso, apesar de sua expansão ser formatada pelo setor público. 
(p.194) 

Mas, esse contexto é preocupante, pois o cenário que se 
desenha é o risco da região se tornar um eixo urbanizado desprovido 
da capacidade de promover a interação sócio-territorial.  

No caso de Salvador, a inserção desse eixo metropolitano 
turístico se dá complementando o importante processo de 
metropolização provocado pelo setor industrial. Nos anos 50 do 
século passado, Salvador exercia um papel centrado basicamente no 
comércio e no setor político-administrativo mais intensamente sobre 
o Recôncavo do que sobre o restante do Estado. Mas as grandes 
transformações chegaram com a exploração do petróleo no 
Recôncavo central e norte. Em 1963, com o asfaltamento da BR-116, 
é rompido o isolamento rodoviário da Bahia com o Sudeste e o 
Nordeste. Logo depois, em 1965, chega a moderna indústria com a 
implantação do Centro Industrial de Aratu e, em 1972, é implantado 



Silvana Sá De Carvalho 

Sylvio Bandeira de Mello e Silva                                                                            58 
 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

o Pólo Petroquímico de Camaçari. Recentemente, no início do século 
XXI, o setor industrial em Camaçari cresce e se diversifica com o 
Complexo Industrial da Ford (ALMEIDA, 2008; SILVA; SILVA; 
CARVALHO, 2008). 

Nesse contexto, de crescimento metropolitano ao norte de 
Salvador, aumentam os conflitos ambientais envolvendo grandes 
projetos de hotelaria e de residências em Áreas de Proteção 
Ambiental bem como com as comunidades locais relacionadas, por 
exemplo, com problemas de esgotamento sanitário e resíduos sólidos. 

A metropolização turística no Litoral Norte da Bahia vem 
desenhando um modelo de segmentação sócio-espacial já percebida 
em Salvador, expressa, por exemplo, pelo eixo das Avenidas ACM, 
Tancredo Neves e Paralela: a leste teríamos as classes de renda mais 
elevada e a oeste as de renda mais baixa. É, esquematicamente, a 
segmentação centro, orla, subúrbio e o chamado miolo de Salvador. A 
particularidade no Litoral Norte, com a Estrada do Coco e a Linha 
Verde servindo de demarcação, reside na força da segmentação leste-
oeste, provocada pelas atividades de turismo, recreação e lazer. 
(CARVALHO; PEREIRA, 2006; SILVA; SILVA; CARVALHO, 
2008) 

Silva, Silva e Carvalho (2008) apresentam como crucial o 
problema do planejamento e da gestão regional. Existe um vazio 
nesta área com a transformação do órgão metropolitano (CONDER) 
em órgão estadual de desenvolvimento urbano. Há uma iniciativa 
relevante em curso que é a do Consórcio Intermunicipal da Costa dos 
Coqueiros, uma iniciativa pioneira (1999) da Fundação OndAzul, já 
atuando de acordo com a legislação federal sobre consórcios públicos.  

Mas, apesar de sua importância, não preenche o vazio 
institucional no âmbito do Estado da Bahia. Este último tem sido 
eficiente na captação de investimentos e na implantação de uma infra-
estrutura básica, mas pouco ativo no planejamento integrado e na 
gestão compartilhada. Por outro lado, é preciso buscar formas 
adequadas de interlocução, no planejamento e na gestão regional no 
litoral Norte da Bahia, com o município de Salvador, levando em 
conta a forte interação funcional entre a capital baiana e seu eixo 
Norte de expansão metropolitana, como foi demonstrado. A rigor, o 
que dá sentido a todo o dinamismo recente e atual no litoral Norte da 
Bahia, é o papel metropolitano de Salvador. Só com o fortalecimento 
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do processo de planejamento e gestão regional, multi-setorial e multi-
escalar, abrangente, aberto e participativo, será possível reverter a 
tendência atual de exclusão sócio-territorial no processo de expansão 
metropolitana no litoral Norte da Bahia, ou seja, reverter a opção 
preferencial pela produção de um território predominantemente de 
enclaves de luxo com repercussões bastante limitadas no contexto do 
desenvolvimento regional (SILVA; SILVA; e CARVALHO, 2008, 
p.208-209).  

Assim, após todas estas transformações, é importante 
dimensionar hoje o grau de interação sócio-espacial existente no 
Litoral Norte da Bahia na perspectiva de entender esta região como 
uma área metropolitana em contínuo processo de expansão. A análise 
dos transportes rodoviários de passageiros é o instrumento de 
medição da acessibilidade e da interação. 

 
IV METODOLOGIA PARA ANÁLISE DO TRANSPORTE, 
ACESSIBILIDADE E INTERAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL 
 

A partir da delimitação do objetivo, a metodologia para a 
análise de fluxos do transporte no Litoral Norte passou pela coleta de 
dados, tratamento desses dados, tornando-os mais propícios para 
análise espacial e, por fim, pela execução de mapas de análise e mapas 
síntese para estudo de acessibilidade e interação sócio-espacial no 
Litoral Norte da Bahia. A seguir, os passos realizados para atingir o 
objetivo proposto foram: 

1) identificação de todas as linhas de ônibus municipais e 
intermunicipais que passam pela BA-099 ou Estrada do Côco/Linha 
Verde. As informações sobre essas linhas foram coletadas no site da 
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, 
Transportes e Comunicações (AGERBA), em agosto de 2008. Os 
dados contemplam a origem, a chegada e os pontos principais das 
linhas de ônibus, além da sua freqüência. As linhas contém datas de 
registro, ou seja, quando começaram a operar, entre os anos de 2000 e 
2008. 

2) mapeamento das linhas de ônibus a partir dos pontos 
listados nos dados disponíveis na AGERBA. Para ajudar na 
identificação desses pontos foram utilizados a Base Cartográfica 
Digital da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
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Bahia (SEI), escala 1:100.000, 2008, a malha municipal do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), escala 1:250.000, 2007, 
os eixos de logradouros de Salvador e Lauro de Freitas, a base de 
locais de referência, fornecidos pelo Sistema de Informações 
Geográficas Urbanas do Estado da Bahia (INFORMS)/Companhia 
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), 2005, 
as fotografias aéreas, disponibilizadas pelo Google Earth, em janeiro 
de 2009, e a malha de rodovias da Bahia, do Departamento de Infra-
Estrutura de Transportes da Bahia (DERBA). Cada linha de ônibus 
foi identificada por um código dado pela AGERBA. 

3) criação de uma malha de trechos, sendo que para cada 
trecho foi identificada a quantidade de linhas de ônibus, chegando-se, 
assim, a um número total de linhas e freqüência de horários para 
todos os trechos. 

4) confecção de mapas temáticos sobre os fluxos de 
linhas e frequências de ônibus que passam pela BA-099.  

 
V RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA CARTOGRAFIA 

 
A rede de linhas de ônibus em questão é referente ao transporte 

municipal e intermunicipal que passa pela BA-099 (figura 1), 
começando em Lauro de Freitas com a Estrada do Côco, passando 
por Jauá, Arembepe, Guarajuba, Praia do Forte, onde tem início a 
Linha Verde, depois passa por Imbassaí, Diogo, Porto Sauípe, 
Subaúma, Baixios, Barra do Itariri, Sítio do Conde finalizando no 
município de Jandaíra, limite com o estado de Sergipe (figura 1). 
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Figura 1. BA-099 e sistema viário - Litoral Norte da Bahia, 2007. Fonte: 
DERBA, 2007 – Elaboração: CARVALHO, S.S. 

 
O mapa elaborado com o desenho da rede de ônibus que passa 

pela BA-099 (figura 2) destaca que sua amplitude, além de atender aos 
municípios do Litoral Norte, alcança municípios distantes do litoral, 
como Feira de Santana, Alagoinhas e Inhambupe, ou seja, existe um 
fluxo de pessoas entre essas localidades e o Litoral Norte da Bahia. 
Isso indica uma integração entre as localidades litorâneas ao norte de 
Salvador e cidades importantes no interior. Essas cidades mais ao 
interior podem oferecer mão-de-obra de empregados de nível 
secundário ou inferior demandada pela implantação dos grandes 
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empreendimentos turísticos no Litoral Norte. Vale ressaltar que a 
qualidade das estradas que atravessam o interior a partir da Linha 
Verde não é boa, algumas não são nem asfaltadas, o que prejudica 
ainda mais o acesso da população a serviços essenciais.  

Por outro lado, existe um grande número de linhas de ônibus 
entre o centro de Salvador e o município de Lauro de Freitas, o que é 
um importante indicador da conurbação existente entre estas cidades. 

Destaca-se também que há poucos eixos na parte central da 
área de estudo, entre Jauá e Baixios, ligando o litoral ao interior, 
implicando em deslocamentos demorados e/ou mais caros usando 
transporte alternativo. Praticamente neste trecho as pessoas das 
localidades situadas na BA-099 para chegar a outras localidades no 
interior, através de transporte público, devem obrigatoriamente passar 
por Jauá ou por Baixios. 

O mapa apresentado na figura 2 também mostra a densidade 
demográfica (hab./km²), por setores censitários, na região. Fica 
evidenciado que as áreas com maiores densidades coincidem com 
áreas onde existe maior concentração da rede de transporte. 
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Figura 2. Linhas de ônibus que passam pela BA-099 e densidade 
demográfica – Salvador e Litoral Norte da Bahia, 2009. Fonte: AGERBA - 
set. 2009 e IBGE - 2000 – Elaboração: CARVALHO, S.S. 

 
Nos mapas seguintes (figuras 3-8) é mostrada a freqüência 

média das linhas por trecho nos dias úteis, aos sábados e aos 
domingos. Cada trecho foi definido como sendo aquele pelo qual 
passa um conjunto constante de linhas de ônibus.  

Nas figuras 3, 4 e 5 destaca-se o trecho entre Salvador, Lauro 
de Freitas e algumas localidades ao norte, já no município de 
Camaçari (até Guarajuba), onde identifica-se um continuum urbano. 
Nelas é visível que existe uma grande concentração de ônibus em 
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Salvador, onde aparecem duas vertentes – uma começando no 
Iguatemi, passando pela Av. Paralela e outra começando na orla leste, 
na Pituba, passando pela Avenida Octávio Mangabeira, que se 
encontram na entrada do Aeroporto e segue até Lauro de Freitas 
(acima de 1.000 ônibus, chegando a 4.069 ônibus nos dias úteis, a 
2.970 nos sábados e a 2.191 nos domingos). 

Além desse trecho, desponta, nestes mapas, um fluxo intenso 
de ônibus (entre 501 e 1.000) que chega até a Cidade Baixa de 
Salvador em pontos como o Comércio e a Ribeira, passando pelas 
avenidas de vale de Salvador, a exemplo da Avenida Barros Reis, 
Avenida Bonocô e Avenida Vasco da Gama.  

Também a partir de Lauro de Freitas continua um trecho com 
valores altos (501 a 1.000 ônibus) pela Estrada do Côco, e chegando 
em Jauá, no município de Camaçari. Isso significa que existe um fluxo 
muito intenso de passageiros de ônibus entre Jauá e o novo centro de 
Salvador (Iguatemi e Pituba). O que era visível, há pouco tempo, a 
forte conurbação entre Salvador e Lauro de Freitas é complementada 
por uma extensão de fluxos e ocupação que se estende atualmente até 
Jauá.  

O grande fluxo confirma a forte metropolização existente entre 
Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, até Jauá, a partir do eixo litoral 
norte, tendo como via de acesso principal a Estrada do Côco, parte 
inicial da BA-099. 
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Figura 3. Linhas de ônibus que passam pela BA-099 Frequência média nos 
dias úteis - Salvador–Guarajuba, 2009. Fonte: AGERBA – set. 2009 – 
Elaboração: CARVALHO, S. S. 
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Figura 4. Linhas de ônibus que passam pela BA-099 Frequência nos sábados 
- Salvador–Guarajuba, 2009. Fonte: AGERBA – set. 2009 – Elaboração: 
CARVALHO, S. S. 

 



Transporte, Acessibilidade e Interação no Litoral Norte 

 da Bahia: Uma Contribuição à Política Territorial                                     67 
 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

 
Figura 5. Linhas de ônibus que passam pela BA-099  Frequência nos 
domingos - Salvador–Guarajuba, 2009. Fonte: AGERBA – set. 2009 – 
Elaboração: CARVALHO, S. S. 

 
Nas figuras 6, 7 e 8, onde é mostrada toda a região do Litoral 

Norte e pode-se perceber que após Arembepe até Praia do Forte, 
ocorre a redução de ônibus, com uma freqüência entre 101 e 500 
ônibus. Vale ressaltar que nesse trecho nenhum fluxo se dirige para o 
interior. 

Depois de Praia do Forte até o Sítio do Conde, o número de 
ônibus cai fortemente para a classe de 11 a 100 ônibus. Essa 
freqüência também é vista em trechos entre Sítio do Conde e Baixios, 
no litoral, e Esplanada e Entre Rios mais no interior da região. 

A mais baixa concentração de ônibus (menor que 11) é vista a 
partir de Sítio do Conde em direção a Sergipe e no acesso a cidades 
do interior como Inhambupe, Alagoinhas e Feira de Santana. 
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Figura 6. Linhas de ônibus que passam pela BA-099 – Frequência média nos 
dias úteis - Salvador e Litoral Norte da Bahia, 2009. Fonte: AGERBA – set. 
2009  -  Elaboração: CARVALHO, S.S. 
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Figura 7. Linhas de ônibus que passam pela BA-099 – Frequência nos 
sábados Salvador e Litoral Norte da Bahia, 2009. Fonte: AGERBA – set. 
2009  -  Elaboração: CARVALHO, S.S. 
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Figura 8. Linhas de ônibus que passam pela BA-099 – Frequência nos 
domingos Salvador e Litoral Norte da Bahia, 2009. Fonte: AGERBA – set. 
2009 - Elaboração: CARVALHO, S.S. 

 
Além dos dados de fluxos apresentados nos mapas anteriores, é 

importante notar os fluxos de veículos que passam no pedágio 
instalado no km 14 (o quilômetro zero fica na divisa entre Salvador e 
Lauro de Freitas) da rodovia BA-099/Estrada do Coco. Como é 
destacado no quadro 1 que apresenta a média de veículos que 
passaram por dia no pedágio em 2009, existe uma variação entre os 
meses de férias (dezembro, janeiro e fevereiro), com destaque para 
janeiro, com relação aos outros meses. A média diária de veículos é 
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sempre maior nos dias de sábado e domingo o que é um relevante 
indicador do papel metropolitano de Salvador através da segunda 
residência e do turismo em hotelaria e passeios nos fins de semana.  

 

 
Figura 9. Média de veículos por meses e dias da semana no pedágio da BA-

099 – 2009. Fonte: Concessionária Litoral Norte.. 
 
Obs.: A Concessionária Litoral Norte calcula que existe uma 

redução de cerca de 40% causada por desvios implantados pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari. 

 
VI PROPOSTAS PARA UMA POLÍTICA TERRITORIAL 

 
Como decorrência da análise, a política territorial proposta é a 

seguinte:  
a) construção de um contorno rodoviário em Lauro de Freitas 

para desafogar o centro urbano de Lauro de Freitas e implantar um 
novo eixo de crescimento;  

b) melhoria das estradas que ligam a BA-099 às sedes 
municipais,  

c) implantação de diversificados serviços urbanos de caráter 
regional, especialmente nas áreas de saúde, educação, segurança e 
transportes, em Porto Sauípe, em função de sua estratégica 
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localização na parte central do eixo rodoviário, contribuindo para 
diminuir a dependência de Salvador, e;  

d) fortalecimento da governança territorial através da 
dinamização do Consórcio Intermunicipal do Litoral Norte, 
reconhecendo, com a contribuição pioneira de Dickinson (1961, p. 
26, original de 1947), que “a região política ideal, seja grande ou 
pequena, é aquela que possui o maior número de interesses comuns”. 
A sede do Consórcio deveria ser, inclusive, em Porto Sauípe, junto ao 
novo centro regional de serviços, anteriormente proposto (figura 10), 
fortalecendo sua centralidade no contexto regional. 
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Figura 10 – Propostas para uma política territorial - Litoral Norte da Bahia. 
Elaboração: CARVALHO, S.S. 

 
VII CONCLUSÕES 

 
A realização dos mapas apresentados reforçou a utilidade da 

análise espacial, fundamentada em conceitos relevantes, e da 
cartografia, através do Geoprocessamento, como sendo um 
instrumento eficiente para realizar estudos sobre questões de 
transporte, acessibilidade e interação,  

A partir da cartografia apresentada foi possível identificar 
quatro trechos diferenciados que passam pela BA-099. O primeiro 
trecho define a conurbação entre Salvador e Lauro de Freitas e 
concentra o maior número de linhas e frequências diárias em toda 
rodovia. O segundo trecho compreende a área entre Lauro de Freitas 
e Arembepe, e apesar de apresentar fluxos menores, ainda mostra 
grande número de linhas e frequências, onde existe uma continuação 
de ocupação urbana entre Salvador e Lauro de Freitas. O terceiro 
trecho vai de Arembepe até Porto Sauípe, próximo ao Complexo 
Turístico Costa de Sauípe e apresenta fluxos menores. Neste trecho 
merece uma menção especial a localidade de Praia do Forte com um 
grande número de hotéis e pousadas. Perto de Praia do Forte fica o 
Complexo Turístico Iberostar. O quarto trecho vai de Porto Sauípe 
até Jandaíra (município limítrofe com Sergipe) e apresenta os fluxos 
mais rarefeitos da BA-099.  

A caracterização desses trechos mostra a forte centralidade que 
Salvador exerce sobre essa região litorânea, o que significa que a 
qualidade de vida dessa população depende muito da qualidade do 
acesso à grande metrópole ou a outras cidades, como Alagoinhas e 
Feira de Santana. 

Além disso, os fluxos entre Salvador e o Litoral Norte indicam 
que este novo vetor de crescimento é resultado da expansão 
metropolitana de Salvador no eixo litorâneo do Estado da Bahia. Os 
impactos gerados por essa expansão devem ser a partir de agora 
objeto de estudos adicionais para subsidiar o planejamento regional e 
metropolitano, inserindo aí a ampliação da oferta de serviços básicos 
no Litoral Norte da Bahia e melhorando bastante o acesso das áreas 
litorâneas às sedes municipais, como foi proposto anteriormente 
como política territorial. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é o de analisar, empregando técnicas 
estatísticas e cartográficas, as mudanças na estrutura da população por 
idade nas grandes regiões metropolitanas nordestinas, Salvador, 
Recife e Fortaleza, as maiores e mais antigas da região. A análise 
mostra, inicialmente, que há uma variação no dinamismo do 
crescimento demográfico metropolitano no período 1991/2009, o 
que é fundamental para entender as modificações na estrutura da 
população, analisadas entre 1991 e 2007. É feito também um estudo 
da diversidade da estrutura etária nos municípios que compõem as 
regiões metropolitanas, segundo diferentes classificações. Assim, o 
trabalho permite afirmar que mesmo pertencendo a uma mesma 
região, com características sócio-econômicas similares, há importantes 
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variações inter e intra-metropolitanas na estrutura etária da população 
das grandes regiões metropolitanas nordestinas. 
Palavras-chave: Pirâmides etárias; Regiões Metropolitanas; Nordeste. 

 
ABSTRACT 
The aim of this paper is to examine, using statistical and cartographic 
techniques, the changes in population structure by age in major 
metropolitan areas in the Northeast of Brazil, i.e. Salvador, Recife and 
Fortaleza, the oldest and largest in the region. The analysis shows, 
first, that there is variation in the dynamism of metropolitan 
population growth in the period 1991/2009, which is fundamental to 
understand the changes in population age structure, analyzed between 
1991 and 2007. It is also made a study of diversity of age structure in 
the municipalities that belong to the metropolitan areas, according to 
different classifications. Thus, the study demonstrates that even 
belonging to the same region with similar socioeconomic 
characteristics, there are important variations within and between 
metropolitan age structure of population in large metropolitan areas 
in the Northeast. 
Keywords: Population age structure; Metropolitan regions, Northeast 
of Brazil. 

 
RESUME 
Le but de cet article est d'examiner, en utilisant des techniques 
statistiques et cartographiques, les changements dans la structure de la 
population par âge dans les grandes régions métropolitaines du Nord-
Est du Brésil, Salvador, Recife et Fortaleza, les plus anciennes et les 
plus importantes de la région. L'analyse montre, en premier lieu, qu'il 
y a une variation dans le dynamisme de croissance de la population 
métropolitaine pour la période 1991/2009, fondamental pour 
comprendre les changements dans la structure de la population, 
analysés entre 1991 et 2007. Il a eté fait, également, une étude de la 
diversité de la structure par âge dans les municipalités qui font partie 
des régions métropolitaines, selon différentes classifications. Ainsi, 
l'étude démontre que, même appartenant à la même région ayant des 
caractéristiques socio-économiques semblables, il existe d'importantes 
variations dans la structure par âge de la population métropolitaine 
entre les grandes régions métropolitaines et au sein de chaque région 
metropolitains du Nord-Est. 
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Mots-clés: Structure par âge; Régions Métropolitaines, Nord-Est. 
 

I INTRODUÇÃO 
 
As transformações na dinâmica social e econômica do Brasil, 

observadas nas últimas décadas, repercutem nas características 
demográficas de toda a sua população, particularmente nas regiões 
metropolitanas, consideradas, com justa razão, o carro-chefe das 
referidas alterações. Com efeito, o Brasil superou a dependência do 
tradicional modelo de substituição de importações, com a 
modernização e diversificação da sua economia agro-pecuária e 
industrial, inclusive com setores de ponta, e com o desenvolvimento 
de um bem mais complexo setor de serviços. Desde os anos 1990, 
isso vem ocorrendo pari passu à expansão dos processos de 
globalização. Destaca-se, igualmente, a implantação de um plano de 
estabilização econômica e de programas sociais com ampla cobertura 
no território nacional, mas com maior significado na região 
nordestina. Os novos elementos demográficos também influenciam a 
estrutura e dinâmica da economia e da sociedade brasileira como, por 
exemplo, a redução relativa da população de crianças e jovens, o 
aumento da participação de idosos e o crescimento da concentração 
populacional urbana e metropolitana, repercutindo nas políticas 
educacionais, de seguridade e de infra-estrutura. 

Dois desses elementos dizem respeito à estrutura da população 
por grupos de idade e o terceiro – urbanização e, sobretudo, 
metropolização – ressalta o locus onde as alterações demográficas são 
mais intensas. 

Assim, o objetivo desse trabalho é o de analisar, utilizando 
técnicas estatísticas e cartográficas, as principais mudanças na 
estrutura etária das grandes regiões metropolitanas nordestinas, 
Salvador, Recife e Fortaleza. Essas três regiões metropolitanas do 
Nordeste foram escolhidas considerando que são as mais antigas da 
região, sendo implantadas no início dos anos 1970 junto com as 
demais regiões metropolitanas brasileiras, mas também em função do 
fato de que são as maiores, na Região Nordeste, em dimensão 
demográfica e econômica. Todas apresentam praticamente a mesma 
população (pouco menos de 4 milhões de habitantes em 2009). Como 
metrópoles de importância nacional, situadas na Região Nordeste, elas 
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têm algo em comum que é o fato de pertencer a uma região 
considerada região-problema por ser uma das menos desenvolvidas 
do país, apesar do dinamismo recente. Por conseguinte, pode-se 
esperar que o comportamento demográfico, com relação à estrutura 
por idade, seria bem similar, mas na realidade ocorrem importantes 
variações inter e intra-metropolitana, como demonstraremos a seguir. 

As análises das taxas de crescimento da população total 
baseiam-se nos Censos Demográficos de 1991 e 2000 e nas mais 
recentes estimativas para o ano de 2009, disponíveis para o nível 
municipal. Para a construção das pirâmides etárias das regiões 
metropolitanas recorremos aos Censos Demográficos de 1991 e 2000 
e à PNAD 2007. Infelizmente, esse detalhamento não existe no nível 
municipal para 2007 e, desta forma, foi somente possível a construção 
das pirâmides e gráficos triangulares para o nível municipal com 
dados dos Censos de 1991 e 2000. Os gráficos construídos visualizam 
as mudanças ocorridas, permitem a comparação entre as regiões 
metropolitanas e a verificação de homogeneidade intra-regional. 

 
II DINÂMICA DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO NAS 
ÁREAS METROPOLITANAS NORDESTINAS 

 
As três regiões metropolitanas escolhidas têm, segundo 

estimativas do IBGE de 2009, quase a mesma população, ou seja, a 
RM de Salvador (RMS), com um total de 13 municípios, conta com 
3.866.004 habitantes, a RM de Recife (RMR), com 14 municípios, 
soma 3.768.902 habitantes e a RM de Fortaleza (RMF), com 15 
municípios, registra 3.655.250 habitantes.  

Entretanto, as densidades demográficas variam bastante. 
Considerando que a área da RM de Fortaleza é muito grande, 5.786 
km2, há uma baixa densidade demográfica (632 hab./km2). Na RM de 
Salvador, com 4.375 km2, a densidade demográfica é maior, 884 
hab./km2. A RM de Recife, por sua vez, com a menor área, 2.768 km2, 
tem com 1.361 hab./km2 a mais alta densidade.  

As taxas geométricas de crescimento anual, entre 1991 e 2000, 
são maiores na RM de Fortaleza, com 2,44% a.a., seguidas da RM de 
Salvador, com a taxa de 2,11% a.a., e da RM de Recife, com 1,50% 
a.a. As taxas calculadas para o período 2000 a 2009, indicam o maior 
crescimento (2,41% a.a.) na RM de Salvador, seguido da RM de 
Fortaleza (2,01% a.a.) e uma taxa bem menor na RM de Recife 
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(1,36% a.a.). Assim, a RM de Recife apresenta, nos dois períodos, o 
menor crescimento das três regiões.  

A maior homogeneidade intra-metropolitana de crescimento, 
verificada a partir da análise do período 2000-2009, é a da RM de 
Recife, com uma variação de 1,87% a.a. entre a maior e a menor taxa 
registrada para os municípios. Entre os municípios que compõem a 
RM de Salvador, a variação das taxas de crescimento é bem maior 
(3,73% a.a.), mas é ainda superada pela grande variação do 
crescimento dos municípios que compõem a RM de Fortaleza 
(variação de 5,40% a.a.). Comparando essas variações com as do 
período anterior, 1991-2000, observa-se que, em todas as regiões 
metropolitanas, a variação intra-metropolitana foi bem maior do que 
no período mais recente. Destaca-se novamente a RM de Recife com 
a menor variação (3,19% a.a.) e a RM de Fortaleza com a maior 
(8,79% a.a.). 

Os municípios das capitais cresceram nos dois períodos em 
todas as regiões metropolitanas, menos do que vários municípios que 
fazem parte das determinadas regiões. A metrópole Salvador cresceu 
1,83% a.a. entre 1991 e 2000 e 2,30% a.a. entre 2000 e 2009.  No 
último período, sete dos treze municípios que compõem a Região 
Metropolitana de Salvador cresceram mais do que a capital, quatro 
deles formando uma área contínua em torno de Salvador (Lauro de 
Freitas, Camaçari, Dias d´Ávila e Simões Filho). 

O município de Fortaleza cresceu 2,15% a.a. no primeiro 
período de análise e 1,76% a.a. no último, sendo que dos 15 
municípios da RM, 11 cresceram mais do que o município onde se 
coloca a capital (Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Eusébio, Guaiúba, 
Horizonte, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama e São 
Gonçalo do Amarante). 

O município de Recife cresceu somente 1,02% a.a. entre 1991 e 
2000 e 1,04% a.a. entre 2000 e 2009. Dos 14 municípios da RM, 11 
registraram um crescimento maior do que a capital (Araiçoaba, Cabo 
de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, 
Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista e São 
Lourenço da Mata).   

Resumindo, constata-se que a Região Metropolitana de 
Fortaleza e o município onde se localiza a metrópole tiveram, entre 
1991 e 2000, o maior crescimento em comparação às duas outras 
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regiões metropolitanas. Segundo o último período de análise, a RM de 
Fortaleza e o município da capital tomam uma posição intermediária 
quanto ao crescimento, mas registram a maior heterogeneidade do 
crescimento intra-metropolitano. É a Região Metropolitana de 
Salvador e o município com a metrópole que se caracterizam, no 
período 2000-2009, pelo maior crescimento. Por outro lado, a Região 
Metropolitana de Recife e sua capital registram a menor taxa de 
crescimento e a menor variação intra-metropolitana de crescimento 
nos dois períodos.  

 
III MUDANÇAS NAS ESTRUTURAS ETÁRIAS DA 
POPULAÇÃO DAS RMS, RMR E RMF – 1991/2007 

 
As pirâmides construídas, com a população feminina e 

masculina por faixas etárias, demonstram que houve grandes 
modificações nas três regiões metropolitanas em relação a suas 
populações (Figura 01). Em 1991, a RM de Fortaleza indica ainda 
uma pirâmide onde a base, crianças de 0 a 4 anos, representa uma 
larga faixa, totalizando 12,3%, enquanto que na RM de Recife e 
Salvador, a faixa de 0 a 4 anos é já mais reduzida, com valores de 
10,5% e 10,3%, respectivamente. Verifica-se no gráfico que, na RM 
de Salvador, a faixa de 0 a 4 anos é, em 1991, já significativamente 
menor do que a faixa de 5 a 9 anos (12,3%). 

Mudaram bastante as formas das pirâmides em 2000, com 
reduzida faixa de crianças até 4 anos. As pirâmides de 2007, por sua 
vez, apontam ainda para uma maior redução de crianças nessa faixa, 
apresentando quase a mesma porcentagem nas três RMs, entre 7,1% e 
7,5%. A maior mudança ocorreu na RM de Fortaleza, com 4,8% 
menos crianças na faixa de 0 a 4 anos, no período de 1991 a 2007.  

Por outro lado, as pessoas de 70 anos ou mais somaram, em 
1991, somente um total de 2,1% na RM de Salvador, 2,7% na RM de 
Recife e 2,5% na RM de Fortaleza, com predominância de mulheres. 
A porcentagem de idosos na população cresceu, em 2000, atingindo 
3,1%, 4,4% e 3,7%, respectivamente, e as mulheres continuam sendo 
a maioria, com destaque para a RM de Salvador e Recife.  A tabela 01 
resume as mudanças ocorridas, considerando as faixas extremas.  
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Figura 1. Pirâmides etárias das RMs de Salvador, Recife e Fortaleza - 
1991/2007. Fonte dos dados: IBGE, 1991; 2000; 2007. Elaboração: autoras. 

 
 
 
 
 

Tabela 01. Participação da população de 0 a 4 anos e 70 anos ou mais nas 
RMs de Salvador, Recife e Fortaleza – 1991/2007 (%) 

Região 
Metropolitana 

 

1991 2000 2007 

0 a 4 
anos 

70 anos ou 
mais 

0 a 4 
anos 

70 anos ou 
mais 

0 a 4 
anos 

70 anos ou 
mais 

Salvador 10,3 2,1 9,0 2,7 7,1 3,1 
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Recife 10,5 2,7 8,9 3,5 7,1 4,4 

Fortaleza 12,3 2,5 10,2 3,3 7,5 3,7 
Observação: Nos dados do PNAD, em 2007, a última faixa etária, 
representando a população idosa, é de 70 anos ou mais. Para fins de 
comparação, foram agrupados os dados do Censo Demográfico de 1991 e 
2000 para a faixa de 70 anos ou mais.                    Fonte dos dados: IBGE, 
1991; 2000; 2007. Elaboração: autoras. 

 

A forte mudança na estrutura da população pode ser também 
interpretada a partir da tabela 02. Em 1991, na RM de Fortaleza, as 
faixas etárias com maior porcentagem de população são as de 0 a 4 
anos e de 5 a 9 anos, representando cada faixa um total de 12,3%, 
enquanto que nas RMs de Recife e de Salvador a faixa de 10 a 14 anos 
conta já em 1991 com a maior porcentagem, 11,5% e 12,5%, 
respectivamente. Em 2000, todas as RMs têm, com pouca variação, a 
maior parcela da população na faixa de 15 a 19 anos e, em 2007, a RM 
de Salvador e a de Fortaleza registram a maior faixa etária entre 20 e 
24 anos (10,7% e 10,3%) enquanto que na RM de Recife a faixa mais 
populosa se localiza entre 25 e 29 anos (9,3%). Assim, em todas as 
regiões, as idades nas faixas indicando a maior porcentagem de 
população, aumentaram constantemente. 

 
Tabela 02. Faixa etária com a maior participação da população nas RMs de 
Salvador, Recife e Fortaleza 1991/2007  

Região 
Metropolitana 

 

1991 2000 2007 

Faixa etária 
(anos) 

(%) 
 

Faixa etária 
(anos) 

(%) 
 

Faixa etária 
(anos) 

 (%) 
 

Salvador 10 a 14 12,5 15 a 19 11,7 20 a 24 10,7 

Recife 10 a 14 11,5 15 a 19 10,6 25 a 29 9,3 

Fortaleza 0 a 4 e 5 a 9* 12,3 15 a 19 11,0 20 a 24 10,3 
* % referente a cada faixa (0 a 4 e 5 a 9 anos).  Fonte dos dados: IBGE, 
1991; 2000; 2007.  Elaboração: autoras. 

 

IV VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS POPULACIONAIS 
INTRA-METROPOLITANAS 

 
Para poder avaliar como se apresenta a estrutura populacional 

intra-metropolitana, segundo os seus municípios, foram construídas 
tabelas e pirâmides etárias. O último ano de detalhamento da 
população por faixas etárias para todos os municípios das regiões 
metropolitanas existe somente para 2000, uma vez que a Contagem da 



Mudanças Recentes Na Estrutura Etária Da População Das Grandes Regiões 
Metropolitanas Nordestinas                                                                                 83 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

População de 2007 considerou somente municípios com até 170 mil 
habitantes. Desta forma, para nove municípios das três regiões 
metropolitanas não existem dados por faixa etária para 2007, 
impossibilitando, assim, a comparação entre os municípios. 

A partir da comparação das três RMs e seus municípios em 
relação à população de 0 a 4 anos, constata-se que não há muito 
grande diferenciação entre os municípios das RMs. Os valores variam 
entre 8,5% e 11,3% nos municípios da RM baiana (variação de 2,8%) 
e entre 8,3% e 11,5% nos municípios da RM de Recife (variação de 
3,2%), enquanto que na RM de Fortaleza, a população municipal 
infantil indica porcentagens mais altas, variando de 9,5% a 12,5%, 
mas representando uma variação menor entre os municípios (3,0%) 
do que na RM de Recife. Todos os municípios das capitais 
representam a menor porcentagem de crianças de 0 a 4 anos dentro 
de sua região metropolitana (Tabela 3).  

Quanto à população de 80 anos ou mais, as porcentagens da 
população idosa não variam significativamente entre os municípios 
(Tabela 03). 

Em todos os municípios da RM de Salvador, a faixa etária com 
a maior porcentagem de população é de 15 a 19 anos. Na RM de 
Recife, a maioria dos municípios (nove) se coloca nessa faixa, mas 
existem municípios com predominância de população na faixa 0 a 4 
anos, 5 a 9 anos,10 a 14 anos e 20 a 24 anos. A RM de Fortaleza se 
apresenta bem diferente com seis municípios com maior porcentagem 
de crianças na faixa de 10 a 14 anos, mas também quatro municípios 
indicando a faixa de 0 a 4 anos e 5 a 9 anos com a de maior população 
(Tabela 04).  

Os municípios onde se localizam as metrópoles têm a maior 
faixa etária de 15 a 19 anos. 
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Tabela 03. Participação da população de 0 a 4 anos e 80 anos e mais nos municípios das RMs de Salvador,  Recife e Fortaleza 
e seus municípios – 2000. 

Municípios da 
RM de Salvador 

0 a 4 
anos 

80 ou 
mais 

Municípios da  
RM de Recife 

0 a 4 
anos 

80 ou 
mais 

Municípios da RM 
de Fortaleza 

0 a 4 
anos 

80 ou 
mais 

Camaçari 10,9 0,5 Abreu e Lima 9,5 0,9 Aquiraz 10,8 0,9 

Candeias 10,0 0,5 Araçoiaba 11,3 1,3 Cascavel 10,6 1,3 

Dias d´Ávila 10,8 0,6 Cabo de Santo 
Agostinho 

10,2 0,8 Caucaia 12,3 0,6 

Itaparica 10,6 1,1 Camaragibe 9,2 0,7 Chorozinho 11,2 1,1 

Lauro de Freitas 10,3 0,6 Igarassu 10,1 0,8 Eusébio 12,3 0,8 

Madre de Deus 9,8 1,0 Ilha de 
Itamaracá 

9,5 1,2 Fortaleza 9,5 0,9 

Mata de São 
João 

9,7 1,0 Ipojuca 11,4 0,8 Guaiúba 12,0 1,3 

Pojuca 9,6 1,1 Itapissuma 11,5 1,0 Horizonte 12,5 1,1 

Salvador 8,5 0,8 Jaboatão dos 
Guararapes 

9,5 0,8 Itaitinga 11,8 1,0 

São Francisco  
do Conde 

11,1 0,9 Moreno 9,5 0,8 Maracanaú 11,2 0,6 

São Sebastião  
do Passé 

9,9 1,1 Olinda 8,5 1,0 Maranguape 11,3 1,3 

Simões Filho 11,1 0,5 Paulista 8,6 0,8 Pacajus 11,9 1,1 

Vera Cruz 11,3 0,8 Recife 8,3 1,2 Pacatuba 11,5 0,6 

   São Lourenço  
da Mata 

9,9 0,8 Pindoretama 10,0 1,3 
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      São Gonçalo  
do Amarante 

11,5 0,9 

Fonte dos dados: IBGE, 2000.  Elaboração: autoras. 
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Tabela 04. Faixa etária com a maior participação da população nos municípios das RMs de Salvador, Recife e Fortaleza – 2000 
Municípios da 

RMS 
Faixa etária  (%) 

 
Municípios 

da RMR 
Faixa etária (%) 

 
Municípios  

da RMF 
Faixa 
etária 

(%) 
 

Simões Filho 15 a 19 11,1 Itapissuma 0 a 4 11,5 Pacajus 0 a 4 11,9 

Vera Cruz 15 a 19 11,3 Ipojuca 5 a 9 12,0 Caucaia 0 a 4 12,3 

Salvador 15 a 19 11,5 Araçoiaba 10 a 14 12,5 Eusébio 0 a 4 12,3 

Madre de Deus 15 a 19 11,7 Recife 15 a 19 10,2 Horizonte 0 a 4 12,5 

Lauro de Freitas 15 a 19 11,9 Olinda 15 a 19 10,3 Cascavel 5 a 9 11,3 

Itaparica 15 a 19 12,1 Paulista 15 a 19 10,5 Pindoretama 5 a 9 11,3 

Dias d’Ávila 15 a 19 12,3 Jaboatão dos 
Guararapes 

15 a 19 10,6 Itaitinga 5 a 9 12,2 

Pojuca 15 a 19 12,4 Igarassu 15 a 19 10,9 Chorozinho 5 a 9 12,2 

São Sebastião do 
Passé 

15 a 19 12,4 Abreu e Lima 15 a 19 11,1 Aquiraz 10 a 14 11,5 

São Francisco 
do Conde 

15 a 19 12,7 Moreno 15 a 19 11,1 Maracanaú 10 a 14 12,0 

Camaçari 15 a 19 12,7 São Lourenço 
da Mata 

15 a 19 11,4 São Gonçalo 
do Amarante 

10 a 14 12,0 

Candeias 15 a 19 12,8 Cabo de 
Santo 
Agostinho 

15 a 19 11,7 Maranguape 10 a 14 12,0 

Mata de São 
João 

15 a 19 13,1 Camaragibe 20 a 24 10,6 Guaiúba 10 a 14 12,4 

   Ilha de 20 a 24 11,1 Pacatuba 10 a 14 12,5 
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Itamaracá 

      Fortaleza 15 a 19 11,0 
Fonte dos dados: IBGE, 2000.  Elaboração: autoras. 
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A construção das pirâmides etárias para todos os municípios 
que compõem as três RMs escolhidas permitiu uma classificação das 
mesmas em cinco grupos, considerando as diferentes formas 
apresentadas (Figuras 02, 03, 04, 05 e 06). Assim, o primeiro grupo 
apresenta uma forma piramidal tradicional com a base da pirâmide (0 
a 4 anos) bem larga, em torno de 6% da população masculina e 
feminina. A partir dessa base, as outras faixas etárias decrescem 
gradativamente. O segundo grupo já apresenta a primeira faixa etária, 
a de 0 a 4 anos, inferior às faixas etárias imediatamente acima. O 
grupo três tem as faixas de 0 a 4 anos e 5 a 9 anos quase iguais e 
menores que a faixa de 10 a 14 anos. Destaca-se que as duas primeiras 
faixas representam cada uma menos de 5% para homens e mulheres. 
Já o grupo quatro ressalta a faixa etária de jovens, sobretudo a de 15 a 
19 anos. O último grupo, o de número cinco, apresenta uma base 
mais larga na faixa de 0 a 4 anos do que na faixa de 5 a 9 anos. As 
demais faixas, principalmente a de 15 a 19 anos, são também bem 
largas.   

Destaca-se que todas as pirâmides dos municípios da Região 
Metropolitana de Salvador foram agrupadas nos grupos 4 ou 5. Na 
Região Metropolitana de Fortaleza, por outro lado, as pirâmides, com 
exceção de Fortaleza (na 3ª classe), pertencem à 1ª ou 2ª classe. A 
Região Metropolitana de Recife apresenta pirâmides nas classes 1 a 4, 
com a maioria no grupo 3. A figura 7 espacializa os municípios das 
Regiões Metropolitanas segundo a proposta da classificação.  
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Figura 2: Grupo 1 – Classificação das pirâmides etárias. Fonte dos dados: 

IBGE, 2000. Elaboração: autoras. 
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Figura 3: Grupo 2 – Classificação das pirâmides etárias. Fonte dos dados: 

IBGE, 2000. Elaboração: autoras.  
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Figura 4: Grupo 3 – Classificação das pirâmides etárias. Fonte dos dados: 

IBGE, 2000. Elaboração: autoras. 
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Figura 5: Grupo 4 – Classificação das pirâmides etárias. Fonte dos dados: 
IBGE, 2000. Elaboração: autoras. 
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Figura 6: Grupo 5 – Classificação das pirâmides etárias.  Fonte dos dados: 
IBGE, 2000. Elaboração: autoras. 
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Figura 7: Classificação das pirâmides etárias. Fonte dos dados: IBGE, 2000. 
Elaboração: autoras. 

 
Uma outra visão das mudanças nas estruturas etárias ocorridas 

em pouco tempo e da diferenciação que existe entre as três regiões 
metropolitanas é apresentada na figura 8, onde foi colocada, no 
chamado gráfico triangular, a população dos municípios das RMs, 
dividida em três grupos de idades, população de 0 a 14 anos, de 15 a 
64 anos e 65 anos e mais. O gráfico foi elaborado para o ano de 1991 
e 2000. Percebe-se claramente as diferentes composições da 
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população nos municípios das regiões metropolitanas e as mudanças 
que ocorreram no período.  

 

 
Figura 8: Distribuição da população por faixas etárias de 0 a 14 anos, 15 a 
64 anos e 65 anos e mais nas Regiões Metropolitanas de Salvador, Recife e 
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Fortaleza e seus municípios-   1991, 2000 e 2007. Fonte dos dados: IBGE, 
1991; 2000; 2007. Elaboração: autoras. 
 

Em 1991, vários municípios da RM de Salvador, Fortaleza e 
também de Recife formaram um conjunto de pontos na parte inferior 
do gráfico, indicando uma maior população de jovens em relação aos 
municípios que formaram um segundo grupo, na parte superior, 
composto por um grande número de municípios pertencentes à RM 
de Recife.   

A maior variação (11%) entre o município de maior e menor 
porcentagem de jovens até 14 anos ocorre, em 1991, na RM de 
Recife, enquanto que as Regiões Metropolitanas de Fortaleza e de 
Salvador indicam a mesma variação de 8%. 

Em 2000, muitos municípios da RM de Fortaleza se agrupam 
nitidamente, quase isoladamente, na parte inferior do gráfico, o que 
ainda não foi tão expressivo em 1991.  

Os municípios da RM de Recife demonstram, em 2000, 
novamente a maior heterogeneidade interna na estrutura populacional 
municipal considerando a população jovem até 14 anos, atingindo 
uma diferença de 10% entre a maior e a menor porcentagem 
registrada para seus municípios. A amplitude representa 7% na RM de 
Salvador e 8% na RM de Fortaleza. Com a redução da porcentagem 
de jovens, aumenta, entre 1991 e 2000, a participação das pessoas de 
15 a 64 anos, tendo a RM de Salvador, em 2000, a maior participação 
(69%), seguida da RM de Recife, com 67%, e a menor porcentagem é 
da RM de Fortaleza com 64%.  

O encarte com a localização das três regiões metropolitanas, em 
2000, mostra que os pontos que foram muito próximos, em 1991, se 
afastaram e a RM de Salvador trocou a sua posição em relação à RM 
de Recife. Com a maior porcentagem de jovens (31% em 2000), a RM 
de Fortaleza se afastou bastante das duas outras RMs. Os dados para 
o ano de 2007 permitiram somente a construção do encarte referente 
às regiões metropolitanas, apontando a RM de Recife e de Salvador 
com a mesma participação de jovens (24%). 
 
V CONCLUSÃO 

 
A análise demonstrou que houve, efetivamente, significativa 

mudança na estrutura populacional das regiões metropolitanas 
nordestinas, entre 1991 e 2007, com forte redução da população 
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infantil de 0 a 4 anos, com destaque para a  RM de Fortaleza, mas 
mesmo assim ela é ainda a região metropolitana com maior 
porcentagem de crianças até 4 anos.  

Os jovens até 14 anos representam na RM de Fortaleza, em 
2000, também a maior porcentagem (31%) em comparação às outras 
RMs que reduziram a participação dessa faixa para 28% na RM de 
Recife e 27% na RM de Salvador. Simultaneamente, ocorreu o 
crescimento da população idosa, particularmente na RM de Recife. 

Desta forma, as alterações nas pirâmides etárias, detectadas no 
período analisado, expressam, por um lado, o impacto diferenciado 
das taxas de crescimento demográfico registradas para as regiões 
metropolitanas e seus municípios, como acontece na RM de Salvador 
e no município de Salvador, que mais cresceram entre 2000 e 2009. 
Como foi visto, isto se revela, quando se comparam as rápidas 
mudanças nas pirâmides das RMs de Salvador e também de Fortaleza, 
com maior crescimento, com a de Recife, com o menor crescimento. 
Por outro lado, um estudo adicional sobre o peso das migrações para 
as RMs, o que só será possível com o novo Censo Demográfico de 
2010, junto com um estudo das principais transformações ocorridas 
na estrutura econômica das regiões metropolitanas nordestinas, 
contribuiria bastante para o pleno entendimento das mudanças. 

Entretanto, o trabalho confirma a idéia inicial de que, mesmo 
pertencendo a uma mesma região, com características sócio-
econômicas similares, há uma importante variação inter e intra-
metropolitana na estrutura etária da população das grandes regiões 
metropolitanas nordestinas. 
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RESUMO 
No início dos anos 80, o Rio Verde foi represado com a construção 
da Barragem de Mirorós, esta tendo como finalidade: o abastecimento 
público da microrregião de Irecê - BA, irrigação do perímetro irrigado 
de Mirorós e a perenização do Rio Verde. Com a diminuição da vazão 
natural do rio e as seguidas degradações que a bacia hidrográfica 
sofreu nas últimas décadas, houve o surgimento de conflitos, 
envolvendo, sobretudo órgãos responsáveis pela gerência das águas 
da Barragem de Mirorós e irrigantes alocados a jusante.  Para a 
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edificação desse trabalho, foi utilizada uma metodologia proposta 
pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Água e Território - GEPAT, 
através da qual o conflito pelo uso das águas da Barragem de Mirorós 
foi estudado em três eixos: INTENÇÃO, ESPAÇO E TEMPO, 
aplicados a todos os atores envolvidos.  
Palavras-chave: Recursos Hídricos, Gestão e Conflitos 
 
ABSTRACT 
In the early '80s, the Rio Verde was dammed for the construction 
Mirorós Dam to supply water to the micro-region of Irecê, irrigate 
the Mirorós and turn the Rio Verde perennial. With the decrease of 
the river’s natural flow followed by the ensuing degradation of the 
basin in recent decades, there came the conflicts involving mainly the 
institutions responsible for the water management of the Mirorós 
Dam and irrigation situated downstream. For the implementation of 
this work, a methodology proposed by the Group of Study and 
Research on Water and Territory - GEPAT, through which the 
conflict involving the use of waters from the Mirorós Dam was 
investigated as to the following issues: INTENTION, SPACE AND 
TIME, applied to all actors involved. 
Key words: Water Resources, Management and Conflicts  
 
RESUME 
Dans le début des années 1980, la rivière Verde a été barré avec la 
construction du barrage Miroros, prenant cela comme un but: 
l´approvisionnement public en eau de la région de Irecê, l'irrigation 
dans le périmètre irriguées et la réglage hydraulique de la rivière 
Verde. Avec la diminution de debit naturel et  les dégradations des 
bassins versants, dans les dernières décennies ont vu l'émergence de 
conflits, impliquant notamment les organismes chargés de la gestion 
des eaux du barrage et les agriculteurs utilisant l'irrigation alloués en 
aval du barrage Miroros. Pour la construction de ce travail, nous 
avons utilisé une méthodologie proposée par le Groupe d'études et de 
recherches dans l'eau et du territoire - GEPAT, à travers laquelle le 
conflit par l'utilisation des eaux de la Miroros barrage a été étudié 
dans trois domaines: l'intention, espace et temps, appliquée tous les 
acteurs. 
Mots clés: les ressources en eau, la gestion et les conflits 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A partir da “Revolução Neolítica”, ocorrida no período pré-

histórico conhecido como Idade da Pedra Polida, o homem, através 
do descobrimento de técnicas desconhecidas até então, como: o uso 
do fogo; a construção de cabanas; a utilização de artefatos de pedra 
lascada; e, sobretudo, a prática da agricultura, é que surgem as 
primeiras cidades. Essas dependentes fielmente dos corpos d’água, 
presentes geralmente próximos a malha urbana. 

 Para Souza (2003, p. 44), a cidade, em contraposição ao 
campo, que é de onde vinham os alimentos, foi se constituindo 
paulatinamente, como um local onde se concentravam os grupos e 
classes cuja existência, enquanto pessoas não diretamente vinculadas 
às atividades agropastoris, era tornada possível graças à possibilidade 
de se produzirem mais alimentos do que o que seria necessário para 
alimentar os produtores diretos. Cabendo salientar que técnicas 
desenvolvidas naquele período, como a irrigação em larga escala, 
tiveram profunda importância na proliferação das cidades no mundo 
antigo. 

 Com as continuas transformações obtidas pelo homem, à 
formação das cidades favoreceu o aperfeiçoamento de técnicas que 
até então se tornaram necessárias para o seguimento do modo de vida 
construído no “mundo moderno”. A construção de sistemas de 
controle da água dos rios, como diques e barragens, teve suma 
importância no modo de vida urbano atual, sobretudo, no 
abastecimento de água à população; a distribuição da eletricidade, que 
possibilitou os avanços tecnológicos no sistema de produção; a 
irrigação, que garantiu o aumento das colheitas; o controle da vazão 
dos rios, que auxiliam na prevenção de enchentes, etc. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por 
transformações importantes, com o desenvolvimento cada vez mais 
avançado da tecnologia, o surgimento de equipamentos e técnicas 
capazes de mudanças inimagináveis até então. Aliado a isso, a busca 
de lucro e status, fez criar verdadeiras multidões de indigentes nas 
periferias das metrópoles mundiais, principalmente as do chamado 
Terceiro Mundo, contribuindo bastante para o aumento do déficit de 
abastecimento de água nestas zonas. 
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Baseado em um modo de produção e na lógica do mercado que 
prioriza o acúmulo de riquezas, principalmente através do 
crescimento econômico, acompanhado da exclusão da maioria da 
sociedade na partilha, os recursos hídricos no sistema capitalista criam 
e impulsionam problemáticas referentes ao desequilíbrio dos 
ecossistemas. Por outro lado, é reconhecido na atualidade que outros 
sistemas sociais e econômicos também são impactantes ao meio 
ambiente, esta situação se agravou após a revolução industrial e a 
imposição do modelo urbano-industrial, base da economia durante o 
século XX. 

Uma das formas de se gerenciar essa questão é através de um 
manejo integrado de bacias hidrográficas, na busca de se diagnosticar, 
avaliar e planejar o uso dos recursos naturais existentes. Dando 
importância aos fatores socioculturais e ao envolvimento da sociedade 
no processo, observando a valorização de práticas tradicionais de 
produção sustentável, o incentivo a capacitação e a extensão para 
melhorar a produção, o desenvolvimento de programas informativos 
sobre educação ambiental com ênfase em uma educação hídrica, etc. 
Assim, procurando a criação de condições para que os usuários da 
bacia possam dar continuidade a seus projetos utilitários dos recursos 
naturais. 

O projeto de desenvolvimento previsto para a bacia 
hidrográfica do Rio Verde (mapa 1) não foge desse contexto. Porém, 
analisando o momento atual, com uma política voltada para a 
produção em larga escala, evidenciando conflitos envolvendo a 
barragem Manoel Novais, conhecida popularmente como barragem 
de Mirorós, não existe uma desenvoltura necessária para se produzir 
de modo sustentável e nem para a mitigação dos conflitos existentes 
nesse corpo hídrico. 

Os dois principais conflitos que serão analisados envolvem 
inicialmente os irrigantes do município de Itaguaçu da Bahia em 
contraposição os órgãos gestores da barragem de Mirorós e outro que 
abrange a EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento, 
relacionando a autarquia estadual com possíveis conflitos que poderão 
surgir (abastecimento público versos irrigação). Neste caso, é 
importante levar em consideração o nível volumétrico que o 
manancial se encontra e as constantes degradações ambientais que a 
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bacia hidrográfica vem sofrendo a montante da barragem de Mirorós 
ao longo das últimas décadas.   

 

 
Figura 01. Ilustração de alguns elementos e eventualidades envolvidos 
nos conflitos. Fonte: Google Earth. Fevereiro de 2009. 

 
Para entender os conflitos pelo uso da água envolvendo a 

barragem Manoel Novais (Mirorós) dentro de um contexto espacial, 
faz-se necessário uma interação com o tempo, pois a geografia não 
teria significado sem a história do espaço estudado. Com base nessa 
idéia, o conflito será analisado a partir de 1989, ano em que o Rio 
Verde apresentou um rebaixamento 

no volume de suas águas, chegando a níveis críticos, impedindo 
aos irrigantes ribeirinhos que praticassem sua atividade. Isso ocorreu 
principalmente pelas constantes degradações que a bacia hidrográfica 
do Rio Verde vinha sofrendo e por conta do seu represamento com a 
construção da barragem de Mirorós (ver figura 1). 

Esse é o caso típico de conflito descrito por LANNA, apud 
Brito (2008): 

 
Vários tipos de conflitos podem ocorrer em 
relação ao uso da água, dentre os quais os 
conflitos de disponibilidade quantitativa, ou seja, 
quando um usuário impede que outros a 
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utilizem, como a competição entre irrigantes e 
abastecimento urbano, barragem para usina 
hidroelétrica e navegação. 

 
 Em 2004, a barragem de Mirorós chegou a duas décadas de 

existência. Durante esse tempo, o reservatório vem perdendo sua 
capacidade de armazenamento, principalmente pela prática de 
desmatamentos e queimadas que vem acontecendo ao longo das 
nascentes do Rio Verde a montante do manancial (ver figura 1). Ao 
cruzar os dados do volume da barragem com os índices 
pluviométricos medidos pela estação agrometeorológica de Mirorós, 
percebe-se a perda de proporcionalidade que detinham (Figura 02, 03 
e 04), principalmente após 2003, chegando a barragem apresentar 
níveis críticos no final de 2008. Isso ocasionando sérios riscos aos 
mais variados usos das águas do manancial. 
 

 
Figura 02.  *O mês de Julho foi último a se realizar a medição do volume do 

reservatório. Fonte: – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e Parnaíba - CODEVASF. 
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Figura 03.Índice Pluviométrico Anual (mm). Fonte: CODEVASF/Distrito 
de Irrigação do Perímetro Irrigado de Mirorós – DIPIM. 
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Figura 04. Localização da bacia hidrográfica do Rio Verde e os respectivos 
empreendimentos e municípios presentes ao longo do seu curso. Fonte: 
PERH - Plano Estadual de Recursos Hídricos – BA. 

 
Diante dos problemas expostos e da importância 

socioeconômica que possuem os projetos ligados a barragem de 
Mirorós, essa pesquisa propõe-se a investigar a ocorrência de 
conflitos pelo uso da água envolvendo este reservatório, tanto para as 
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populações instaladas próximas ao manancial, pois alguns povoados 
(listados na tabela 1) próximos à barragem ainda não são abastecidos 
com água tratada; quanto para populações que usufruem as mais 
diferentes maneiras das águas do Rio Verde, como os irrigantes do 
município de Itaguaçu da Bahia e as populações abastecidas pelas 
águas do reservatório. 

 
2 METODOLOGIA 

 
Para atingir os objetivos dessa pesquisa, foi utilizada a 

metodologia proposta pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Água e 
Território - GEPAT, através da qual, o conflito pelo uso das águas da 
barragem de Mirorós, foi estudado em três eixos: INTENÇÃO, 
ESPAÇO E TEMPO, aplicados a todos os atores envolvidos. A idéia 
foi adaptada do francês Thual (1986) por Vianna (2002), que propôs a 
análise destes elementos em pares dialéticos, formando um triângulo. 

 

  
 

1.  INTENÇÕES – Cada ator possui um objetivo 
(interesse) no qual se empenha a fim de concretizá-lo, utilizando 
estratégias e táticas que condicionam (determinam) e revelam seu 
comportamento, que influenciam os acontecimentos no decorrer do 
processo de luta, apontando o “quantum” de poder que cada ator 
possui na hierarquia social do lugar e qual geografia prevalece ao 
longo do tempo. 

2.  ESPAÇO – O fenômeno de 
construção/desconstrução dos territórios ocorre num espaço 
delimitado por forças e intenções que se confrontam para exercer o 
domínio da gestão da água. O espaço de luta aponta o nível de 
atuação (poder visível ou simbólico) de cada ator envolvido no 
conflito e sua estratégia utilizada para concretizar sua meta na 
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complexa rede de conflitos e interesses de uso das águas desse 
território. 

3.  TEMPO – A investigação dos interesses dos atores, 
não pode ser pontual, nem no tempo nem no espaço. O poder que 
domina um território por vezes se concretiza ao longo do tempo num 
processo histórico que revela inclusive a tendência do lugar de acatar 
ou não mudanças.  

Essa metodologia, em construção também pelo autor deste 
texto, entende que para avaliar os territórios demarcados por questões 
hídricas é necessário observar todos os atores envolvidos para que se 
possa compreender e avaliar a essência dos fenômenos que geram o 
processo de formação territorial, onde o recurso hídrico é um 
elemento “determinante”. Por outro lado, a disponibilidade natural e 
artificial da água também é levantada e analisada, constituindo-se 
contraponto hídrico do processo. Seja na escala global ou local, a água 
é motivo de conflitos, sobretudo em lugares onde ela é naturalmente 
escassa ou onde existem longos períodos de baixa disponibilidade, 
como na região da bacia hidrográfica do Rio Verde. Neste caso, os 
atores estabelecem confronto de forças para dominar ou controlar as 
águas de um determinado espaço geográfico. Esta ação é parte do 
domínio destes territórios. 

 
3 OS ATORES ENVOLVIDOS NOS CONFLITOS 

 
Neste tópico será discutida a posição de cada ator nos conflitos 

enfatizados durante o trabalho, de acordo com a metodologia 
proposta pelo GEPAT. Através dos dados e entrevistas colhidos na 
pesquisa serão ilustrados os quadros que representaram a intenção, o 
espaço e o tempo de cada ator envolvido nos conflitos referente à 
barragem de Mirorós.  

 
Quadro 01. Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado de Mirorós – 
DIPIM 

Intenção Garantir o desenvolvimento das atividades 
agrícolas no perímetro irrigado de Mirorós. 

Espaço Global Local 

O distrito acompanha o 
gerenciamento dos 
demais perímetros 

Responsável pelo 
gerenciamento do 
perímetro irrigado na 
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irrigados efetuados pela 
CODEVASF.  

forma de associação, e 
também pela 
administração, 
conservação, operação e 
manutenção da infra-
estrutura em uso 
comum existentes. 

Tempo O Distrito atua desde 1998. Ano que foi 
transferido à gerência do perímetro irrigado da 
CODEVASF para o DIPIM. 

 
Atualmente, o DIPIM é o órgão responsável pelo 

gerenciamento do perímetro de irrigação, tendo como função 
principal a busca de aperfeiçoar os irrigantes de acordo com o 
momento socioeconômico vivenciado. A principal cultura cultivada 
no perímetro é a banana, substituindo lavouras temporárias como o 
feijão e o milho, hoje cultivados em pequena escala. Nos últimos anos 
o perímetro sofreu modificações em relação às principais lavouras 
cultivadas, sendo a baixa no preço dos produtos como feijão e milho 
e o alto custo do manejo, os principais motivos para essa mudança 
nas culturas frutíferas.  

 
É por isso que a idéia hoje do perímetro irrigado 
é aproveitar o máximo possível daquela área que 
você tem irrigada, então você aproveitando o 
máximo possível, você planta culturas que dê o 
retorno econômico maior. O perímetro irrigado 
hoje, está quase todos eles voltados a parte de 
fruticultura. Você tem uma área pequena, um 
lote de 5 Ha, você for plantar feijão, milho, você 
terá uma renda baixa em uma área que é 
considerada nobre. Você tem que plantar cultura 
que tenha expressividade econômica. Até 
mesmo por que você não vai conseguir pagar as 
taxas, a própria água que você utiliza e você não 
vai conseguir se manter no projeto (Funcionário 
do DIPIM, Agrônomo, residente do povoado de 
Mirorós – Novembro de 2007). 
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O DIPIM funciona como uma associação, tendo como 
membros os irrigantes do perímetro irrigado, normalmente 
moradores do povoado de Mirorós, dos lotes do perímetro e das 
cidades e povoados circunvizinhos. Sendo responsável pela 
administração, conservação, operação e manutenção da infra-estrutura 
usufruída pelos irrigantes, através da renda arrecadada pelo uso da 
água e energia consumida. Talvez esse seja o motivo pelo qual o 
DIPIM seja um dos maiores alvos de reclamações dos irrigantes de 
Itaguaçu, por ser o órgão responsável pelo maior gasto de água do 
manancial.  

 
Não, mais o problema não é com o projeto não, 
o problema é mais de ordem Federal. Por que ai 
é o rio que não ta tendo manutenção, o rio ta 
assoreado, então a jusante da barragem o rio ta 
assoreado. Então, a CODEVASF mantém a 
vazão ecológica do rio, mas quando chega essa 
época a água não chega lá embaixo. Então o rio 
ta assoreado, existe alguns proprietários a jusante 
da barragem que mantém suas propriedades 
pequenas e barragens. Se tem a autorização 
dessas barragens à gente não tem conhecimento, 
então é assunto exclusivo do IBAMA. Então 
tem alguns agricultores que ficam em situação 
que chega a faltar água. Uma outra alternativa 
que existe,  que todo ano eles reivindicam, que é 
uma coisa até irregular, eles solicitam que o 
distrito libere água por uma descarga de fundo 
que tem lá na frente do canal. O que não é 
obrigação do distrito, o canal foi feito, foi 
projetado para irrigar os lotes, não foi feito e 
projetado pra ficar jogando água no rio a 15 Km 
daqui, por que o rio cá em cima ta assoreado 
(Funcionário do DIPIM, Agrônomo, residente 
do povoado de Mirorós – Novembro de 2007). 

 
 
Quadro 02. Irrigantes do Município de Itaguaçu da Bahia 

Intenção Garantir o desenvolvimento das atividades 
agrícolas nas irrigações. 

Espaço Geral Específico 
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Atuam no município de 
Itaguaçu da Bahia. 

Os irrigantes atuam 
principalmente nas 
várzeas do Rio Verde. 

Tempo Geral Específico 

Atuam antes da 
emancipação política 
do município, quando 
se chamava Tiririca do 
Bode.  

Praticam a agricultura 
irrigada desde o final da 
década de 70, antes da 
inauguração da 
barragem de Mirorós.   

 
Nas duas últimas décadas, ocorreu uma extrema diminuição no 

número de irrigantes no município de Itaguaçu. Tal fato, se deu pela 
diminuição da vazão do rio, ocasionada principalmente pelo 
represamento do mesmo, com a construção da barragem de Mirorós, 
seguida dos constantes impactos ambientais sofridos em toda sua 
bacia hidrográfica. Hoje, a maioria das irrigações do município de 
Itaguaçu localiza-se entre o Povoado do Alegre (próximo da divisa 
com o município de Ibipeba) e a fazenda Almas. 

 As irrigações são alocadas principalmente nas várzeas do Rio 
Verde. Além da vulnerabilidade de impactos ambientais que o rio se 
expõem (assoreamento, contaminação por dejetos químicos, matança 
do seu bioma natural, etc.), surge outra questão: grande parte das 
propriedades é de pequeno porte e se localiza em uma zona limítrofe 
com o rio, ferindo o código florestal (responsável por delimitar as 
APP’s – de Preservação Permanente). Todavia, certa parte dos donos 
instalou suas propriedades antes mesmo da promulgação do código 
florestal em 1965, sendo está uma questão polêmica a ser resolvida.  

 
Nos anos 80 e nos anos 90, realmente ouvi um 
desmatamento muito grande das matas ciliares, 
que inclusive nesse tempo ninguém achava que a 
água poderia ser escassa né. Então ainda hoje 
permanece, não a nem um trabalho de 
reflorestamento das matas ciliares. Tem muitas 
propriedades que tem a mata ciliar, não como 
deveria ter, a 50 m, dentro dos limites, por que 
também são pequenas propriedades e se você 
obedecer isso a propriedade se acaba. Então 
geralmente o pessoal usa uma faixa por que o rio 
aqui é quase que um cânion, então ele tem muita 
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elevação pra você fazer irrigação. Então sobrou 
essas matas ciliares, justamente essas matas dos 
cânions, das paredes dos cânions né... nas 
regiões planas, o pessoal aproveitou e desmatou 
(Funcionário da Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola - EBDA, na cidade 
de Itaguaçu da Bahia, membro do comitê de 
bacias dos Rios Verde e Jacaré e irrigante do Rio 
Verde, residente no povoado de Rio Verde I – 
abril de 2008). 

 
 

Quadro 03. Prefeitura Municipal de Ibipeba 

Intenção Continuar garantindo o abastecimento de água na 
zona urbana e nos povoados da zona rural. 
Defendendo a causa da população rural que não é 
atendida com água potável e a irrigação do 
perímetro de Mirorós, de modo que venha permitir 
que esses tenham meios básicos de sobreviver. 
Tentando em um conjunto o desenvolvimento 
socioeconômico do Município. 

Espaço Geral Específico 

Atua no seu respectivo 
território. 

Do lado direito da bacia 
hidráulica da barragem 
de Mirorós. Parte que 
abrange o município de 
Ibipeba.  

Tempo Geral Específico 

Atua desde a sua 
emancipação política 
em 1961. 

Desde a implantação do 
sistema de 
abastecimento de água, 
através da adutora do 
feijão, a partir de 1994, a 
prefeitura considera o 
município prejudicado 
pelo fato do reservatório 
fazer parte do seu 
território, porém sua 
população ser uma das 
menos favorecidas com 
a água tratada advinda 
da barragem. 
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 A prefeitura municipal de Ibipeba vivencia um contraste em 

relação aos outros atores envolvidos nos conflitos. Ela luta pela 
expansão do abastecimento de água potável da zona rural do seu 
município, onde parte da população é vulnerável a doenças de 
veiculação hídrica. Por isso, a prefeitura defende o aumento de 
captação das águas do reservatório pela EMBASA para que esse plano 
seja atendido. Não obstante, concorda com o estabelecimento das 
irrigações no perímetro irrigado de Mirorós, por este 
empreendimento está instalado no seu território. Dessa forma, 
contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do mesmo. 

 Assim, a prefeitura tem como proposta uma gestão 
compartilhada, onde as águas do reservatório possam atender 
regularmente as necessidades hídricas dos demais usuários, 
substancialmente aqueles alocados em seu território. Já que ela 
própria se vê injustiçada, sendo um dos municípios menos 
favorecidos com as águas da barragem de Mirorós. 

 
Quadro 4. Prefeitura Municipal de Itaguaçu 
Intenção Garantir a produção agrícola do município, 

substancialmente através das irrigações ao longo 
do curso do Rio Verde, com a tentativa de 
impulsionar e manter o desenvolvimento 
econômico. 

Espaço Geral Específico 

Atua no seu respectivo 
território. 

Em todo leito do Rio 
Verde que perpassa em 
seu território, desde a 
divisa com o município 
de Ibipeba até o seu 
exutório. 

Tempo Geral Específico 

Atua desde a sua 
emancipação política 
em 1989. 

Em 1989, alguns meses 
após a emancipação 
política de Itaguaçu, há 
o estopim do conflito. 

 
A prefeitura de Itaguaçu se mantém na posição de apoio aos 

irrigantes do seu município. Primeiro pelo motivo da irrigação ser a 
principal atividade econômica, geradora de renda e subempregos para 
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certa parte dos trabalhadores rurais (parte considerável da população) 
que ainda se mantém na região das irrigações, e segundo por ser 
intermediadora nas reclamações efetuada pelos irrigantes, no sentido 
de procurar lideranças políticas influentes na região ou chefes de 
autarquias públicas regionais que tenham alguma ligação com o 
gerenciamento da barragem. Isso, na tentativa de um atendimento as 
reivindicações dos irrigantes, como uma maior liberação de água pela 
descarga de fundo do reservatório e a construção de barragens, para 
regularizar a vazão a partir do município de Itaguaçu.  

 Quanto à extensão técnica específica para irrigação e ações no 
campo da educação ambiental aos irrigantes, a ação da prefeitura é 
nula, pois se constatou o quase total desconhecimento da população 
em relação aos problemas oriundos da relação com o rio e 
notadamente sobre a aplicação inadequada de agrotóxicos nas 
lavouras. Podendo assim acarretar prejuízos ao município em gastos 
com saúde pública, considerando-se o desenvolvimento de doenças 
crônicas que podem afetar os trabalhadores que aplicam agrotóxicos 
sem uma proteção adequada.  

 
Quadro 05. CODEVASF 

Intenção Exercer o controle técnico e gerenciamento dos 
recursos hídricos nos reservatórios que construiu. 
Sendo responsável pela manutenção e 
monitoramento hídrico dos mananciais e 
substancialmente dos projetos hidroagrícolas. 
Exercendo a função de órgão fiscalizador em áreas 
de entorno dos mananciais incluindo as APP – 
Área de Preservação Permanente. 

Espaço Geral Específico 

Atua em todo o Vale 
do São Francisco e 
Parnaíba. 

Na área da bacia 
hidráulica da barragem 
de Mirorós. 

Tempo Geral Específico 

Atua desde 1948, 
período que foi criada 
quando ainda se 
chamava CVSF – 
Comissão do Vale do 
São Francisco. 

Foi à autarquia 
governamental 
responsável pela 
construção da barragem 
de Mirorós, inaugurada 
em1984. 
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A CODEVASF em meio aos conflitos atua como um órgão 
apaziguador, sempre a procura de algo que possa ao menos amenizar 
tais questões. Tratando-se do conflito envolvendo os irrigantes de 
Itaguaçu, a CODEVASF procura solucioná-lo propondo a 
construção da barragem de Pedra Branca neste mesmo município. No 
entanto, com isto, poderá surgir outro conflito, levando-se em 
consideração que a vazão do rio diminuirá a partir deste ponto com a 
construção de mais um elemento de retenção, ocasionando um déficit 
hídrico a jusante maior do que se apresenta atualmente. Desta forma, 
está claro que a política de construção de barragens ao longo do rio, 
gera soluções à montante e mais escassez e conflitos a jusante, ou seja, 
se transfere o conflito “rio abaixo”. Por outro lado, é preciso levar em 
consideração o impacto sobre o comportamento hidráulico do rio 
como um todo, ou seja, a mudança hídrica e ambiental no conjunto 
da bacia. Em relação à questão ambiental, alguns projetos, como o 
reflorestamento das matas ciliares, já estão sendo efetuados em 
conjunto com o Ministério da Integração Nacional e a Prefeitura 
Municipal de Irecê. Com o objetivo principal de evitar o 
assoreamento e recuperar a fauna e flora silvestre. 

 
Quadro 06. Instituto de Gestão de Águas e Clima – INGÁ 

Intenção Gerir os recursos hídricos da Bahia em parceria 
com o IBAMA, DNOCS, CODEVASF, MP, 
EMBASA, CERB, CRA e a CAR. 

Espaço Geral Específico 

Atua em todo o 
território baiano. 

Órgão responsável pela 
formação e 
estruturação do comitê 
das bacias dos Rios 
Verde e Jacaré. 

Tempo Geral Específico 

Atua desde julho de 
2008, após a 
promulgação da lei 
estadual de nº 11.050, 
substituindo o SRH – 
Superintendência de 
Recursos Hídricos do 
Estado da Bahia. 

Levantamento e 
cadastro dos irrigantes 
da bacia hidrográfica do 
Rio Verde (em 
andamento). 
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O INGÁ atua como órgão responsável pela gestão dos recursos 
hídricos do estado da Bahia, não tendo uma atuação freqüente nos 
municípios da microrregião de Irecê. Sua função principal seria 
efetuar o monitoramento hídrico da bacia hidrográfica, analisar 
direitos de outorga e exercer o papel de fiscalizador perante aos 
usuários das águas da bacia hidrográfica. 

 Porém, diante do que foi observado, o INGÁ tem uma 
atuação quase que nula na área de estudo, em relação a algo que 
pudesse transparecer a questão do conflito entre os órgãos 
responsáveis pelo gerenciamento da barragem de Mirorós e os 
irrigantes de Itaguaçu. As irrigações estão em plena irregularidade, 
com 100% dos irrigantes não possuindo licença de explorar as águas 
do Rio Verde. Isso mostra a ineficiência do órgão responsável por 
gerir os recursos hídricos. 

 Tal indagação foi efetuada ao INGÁ na cidade de Irecê (sede 
regional). Funcionários do órgão reconheceram a ineficiência da 
autarquia nesse sentido, porém relatam que antes do atual governo, 
poucas eram a busca de soluções para tais problemas, e que o órgão 
atualmente tem realizado trabalhos na função de cadastrar os 
irrigantes de toda a microrregião, para iniciar um trabalho mais eficaz 
em relação à análise de outorgas e monitoramento dos corpos d’água 
pertencentes à bacia hidrográfica, na busca de fortalecer a formação 
de trabalhos aos componentes do comitê de bacias dos Rios Verde e 
Jacaré.  

 
Quadro 07. EMBASA 

Intenção Captar, tratar e distribuir água para abastecimento 
urbano e rural no Estado. Expandir as redes, fazer 
um trabalho de conscientização a população no 
que diz respeito ao uso da água de modo a evitar 
desperdícios, e quando necessário promover 
racionamentos e defender a proibição do uso das 
águas para fins de irrigação em momentos 
críticos. 

Espaço Geral Específico 

Atua em todo o 
território baiano. 

Abastece 23 municípios 
com água da barragem 
de Mirorós, sendo 20 
sedes municipais 
abastecidas. 
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Tempo Geral Específico 

Atua no estado desde 
1971. 

A partir de 1994 
começou a ser o órgão 
responsável pela 
captação, tratamento e 
distribuição da água da 
barragem de Mirorós.   

 
A EMBASA é a empresa responsável pelo abastecimento 

público de água e saneamento básico do Estado, porém o saneamento 
é algo praticamente nulo na microrregião de Irecê, abastecida pelas 
águas da barragem de Mirorós. A EMBASA assume uma relação de 
compra das águas do manancial, perpassando um valor simbólico a 
CODEVASF, com cerca de R$ 2.500 por cada 1 milhão de m³ 
captados.  

 A água distribuída entre a população está longe de atender a 
demanda de todos. Primeiro, pela rede de distribuição não atingir 
grande parte das localidades rurais e algumas áreas periféricas dos 
centros urbanos. Segundo, por conta do total de água captada pela 
empresa (cerca de 465 l/s), deixando a rede em estado de déficit, 
principalmente em meses de muito calor, que apresentam aumento no 
consumo. Por isso, a EMBASA é obrigada a realizar rodízios de 
abastecimento em diversas localidades da região. A empresa possui 
uma licença de exploração de 700 l/s das águas do reservatório, 
porém seus equipamentos de sucção não são compatíveis com esse 
total, tendo assim a necessidade de adquirir novos aprestos que possa 
suprir essa demanda. 

 É lúcido o esforço da atual gestão para resolver tal situação, 
com o programa do governo estadual “Água para Todos” mostrando 
resultados concretos, mesmo depois de pouco tempo do seu 
lançamento. Infelizmente, acompanhado desse avanço, aumento da 
rede de distribuição e conseqüentemente da população atendida, 
agrava os sérios problemas relacionados com o baixo volume de água 
armazenado pela barragem de Mirorós nos últimos anos. 

 
4 OS CONFLITOS 

 
Alguns anos após a inauguração da barragem apareceram os 

primeiros problemas referentes aos usos múltiplos das águas do 
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reservatório a sua jusante, surgindo primeiramente, o conflito entre o 
órgão gestor da barragem naquela época, a CODEVASF e os 
irrigantes a sua jusante, no município de Itaguaçu da Bahia. Ao longo 
dos anos surgiram outros litígios, esses a partir de 1994, após a 
construção da Adutora do Feijão. Entre os quais: EMBASA versos 
Prefeitura Municipal de Ibipeba; EMBASA versos Moradores dos lotes 
do perímetro irrigado de Mirorós; CODEVASF/DIPIM1 versos 
Agricultores de vazante do povoado de Mirorós; 
CODEVASF/DIPIM versos Pecuaristas a montante da barragem e 
por fim a EMBASA versos Irrigantes do Perímetro Irrigado de 
Mirorós.               

Os conflitos com a CODEVASF/DIPIM e os irrigantes do 
município de Itaguaçu, iniciaram-se em 1989, após o represamento do 
Rio Verde a montante das irrigações, isto em um período de grandes 
secas na região, acarretando uma brusca diminuição nas águas do rio, 
acompanhada de uma grave crise econômica instalada no município, 
devido a queda de produção nas lavouras irrigadas, como dito 
anteriormente. 

EMBASA versos Irrigantes do Perímetro Irrigado de Mirorós, 
representa o tradicional conflito pelo uso da água entre abastecimento 
público e irrigação. Por parte dos irrigantes do perímetro de irrigação 
de Mirorós, as reivindicações advêm do crescente aumento no 
consumo do abastecimento público de água pela EMBASA, isso 
acarretando a possibilidade da paralisação das irrigações em anos de 
secas severas.  

O conflito entre EMBASA versos Prefeitura Municipal de 
Ibipeba acontece pelo fato da barragem se localizar dentro do seu 
território e o município ser um dos menos favorecidos com 
abastecimento de água tratada. Um exemplo é a luta dos irrigantes que 
moram nos lotes do perímetro de irrigação, e são obrigados a utilizar 
água bruta (sem qualquer tratamento) do canal de irrigação para suas 
necessidades básicas, ficando vulneráveis a doenças de veiculação 

                                                           
4A CODEVASF está ligada ao DIPIM no levantamento dos conflitos pelo fato da 
forte ligação ainda existente entre as duas instâncias, já que inicialmente a 
CODEVASF era o órgão responsável pelo gerenciamento do perímetro, 
transferindo a gerência para o DIPIM. Porém, as políticas envolvendo a barragem e 
o perímetro são aplicadas normalmente com aval dos dois. Conseqüentemente as 
reivindicações também são cobradas as duas competências.  
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hídrica, por isso reivindicam através da Prefeitura de Ibipeba, o direito 
ao abastecimento de água tratada em seus lotes.  

 
[...] a reivindicação é que seja colocada água na 
comunidade, no sistema de tratamento da 
comunidade, que o projeto está localizado aqui 
ao lado da comunidade, próximo (Presidente da 
Associação Comunitária do Povoado de 
Mirorós, residente no Povoado – Novembro de 
2007). 

 
Indagada sobre a questão, a EMBASA informou que 

dificilmente essa reivindicação será atendida, por serem poucos 
habitantes presentes nos lotes. Afirmando que o abastecimento em 
localidades rurais como os lotes do perímetro de irrigação, é de 
responsabilidade da CERB – Companhia de Engenharia Rural da 
Bahia.  

O conflito entre agricultores à jusante da barragem (próximos 
ao povoado de Mirorós) versos CODEVASF/DIPIM se iniciou após o 
conflito entre CODEVASF/DIPIM versos irrigantes de Itaguaçu. O 
Rio Verde após a barragem está bastante degradado. Nas 
proximidades do povoado de Mirorós encontram-se alguns 
agricultores com propriedades nas várzeas do rio. Algumas vezes, 
quando os irrigantes de Itaguaçu reivindicam a liberação de uma 
quantidade maior de água pela descarga de fundo, por conta da 
diminuição das águas do rio, e são atendidos pela CODEVASF, 
ocorre inundação de suas plantações, ocasionando diversas 
reclamações por parte dos agricultores. 

Nos últimos anos foi evidente o crescimento da demanda pela 
água do reservatório, ocasionando o alerta as instâncias ligadas à 
gerência do manancial e essencialmente a população que utiliza suas 
águas. Infelizmente, são freqüentes o crescimento de queimadas e 
desmatamentos a montante da barragem, causando a diminuição da 
vazão e o aumento do assoreamento. A partir disso há ocorrência de 
mais um conflito, CODEVASF/DIPIM versos Pecuaristas (figura 1).   

Referindo sobre tais questões (Vianna, 2005, apud, Brito, 2008) 
define conflito como uma oposição ou embate entre diferentes forças 
e interesses. Para ele, a idéia de conflito indica que um ou mais atores 
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sociais estão em disputa por um objetivo: controle de um território, 
de uma população ou de um recurso natural, como a água. 

Diante da grande amplitude de conflitos a serem estudados, 
nesse trabalho procuramos dar ênfase aos conflitos de maior 
magnitude em termos sociais, econômicos e ambientais, 
essencialmente as disputas envolvendo os órgãos ligados a gestão da 
barragem de Mirorós e os irrigantes do município de Itaguaçu da 
Bahia. 

A Câmara Municipal de Vereadores em conjunto com a 
Secretária Municipal de Saúde da cidade de Ibipeba, vem travando um 
embate com a EMBASA, cobrando urgência na realização de 
construção das redes de água, com objetivo de abastecer os povoados 
da zona rural do município que ainda não são atendidos pelo serviço, 
justificando o crescimento de doenças nessas localidades, 
possivelmente provenientes do contato da população com a água não 
tratada (ver tabela 1). 

Outro argumento utilizado pela prefeitura é a pouca distância 
dos povoados à rede de distribuição, o que ocasiona revolta da 
população. Pelo fato da água do reservatório abastecer parte da 
microrregião em pontos a quase 200 Km do reservatório e em seu 
município, um dos “detentores” da barragem, grande parte da sua 
população não é atendida (ver tabela 01). 

  
A Barragem de Mirorós, localizada no município 
de Ibipeba – Bahia, é a responsável pelo 
abastecimento humano de água, de toda a região 
de Irecê, através da “Adutora do Feijão”. Apesar 
de tudo, o que é lamentável, o município de 
Ibipeba talvez seja na região o menos atendido 
pelo serviço de abastecimento de água da 
EMBASA. Visando minimizar esses problemas 
de força pacífica e em parceria, solicitamos de V. 
Sª, envidar os esforços junto a diretoria, no 
sentido de incluir nos próximos atendimentos as 
comunidades dos povoados, cuja relação segue 
em apenso, com todos os dados necessários 
(Nota lançada a EMBASA pela Câmera 
Municipal de Vereadores da cidade de Ibipeba 
em 4 de junho de 2007). 

 



Conflitos Pelo Uso da Água Envolvendo 
 a Barragem Manoel Novais (Mirorós)                                                   121 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

A Secretária de Saúde do município de Ibipeba informou que as 
Doenças de Veiculação Hídrica - DVH não foram catalogadas de 
povoado a povoado, mas os principais tipos registrados atualmente 
nos vilarejos que não são atendidos com água tratada seriam: 
Amebíase Código Internacional e Doenças - CID do A06, Ascaridíase 
CID 10: B77, Ancilostomíase CID B76, Cólera CID 10 A 00, 
Doenças Diarréicas Agudas CID 10: A 00 AOS, Esquistossomose 
CID 10: B65, Febre Tifóide CID 10 A 01. 06. 07, Giardíase CID 10 A 
98.5, Hantaviroses CID 10: P17.2, Leptospirose CID 10: A27, 
Serigelose CID 10: A03. 

 
 

Tabela 01. Lista dos povoados do Município de Ibipeba que não são 
abastecidos com água tratada. 

POVOADOS QF QR QH TAA DRA 

BARRO 
VERMELHO 

78 68 307 Poço Tubular e 
Tanque de Barro a 
Céu Aberto 

05 Km 

MUNDO 
NOVO 

27 22 67 Carro Pipa e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

04 Km 

MORRO DO 
GOMES 

19 20 82 Poço Tubular 10 Km 

OHOS 
D’ÁGUA DOS 
BATATAS 

54 53 230 Poço Tubular, 
Carro Pipa e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

13 Km 

RECIFE 68 80 310 Poço Tubular 12 Km 

LAGEDINHO 55 44 142 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

08 Km 

BOA 
ESPERANÇA 

36 33 120 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

04 Km 

RECIFE 
GRANDE 

15 33 120 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

05 Km 

BOM 
SUCEGO 

14 13 30 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

01 Km 
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FAZENDA 
FERREIRA 

11 09 31 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

05 Km 

SEGREDO 83 72 230 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

07 Km 

TANQUE 
NOVO 

45 38 190 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

08 Km 

QUIXABA 20 16 40 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

04 Km 

REMANGA 56 47 140 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

05 Km 

MARACUJÁ 23 18 62 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

08 Km 

ALVINO 63 55 245 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

09 Km 

ZÉ RUFINO 64 55 225 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

10 Km 

SERIGADO 28 24 91 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

12 km 

LAGOA DA 
ONÇA 

10 07 26 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

14 Km 

MURIÇOCA 12 10 25 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

12 Km 

LAGOA DO 
ARROZ 

21 16 81 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

11 Km 

GERGELIM I 20 16 79 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 
Aberto 

16 Km 

GERGELIM 
II 

29 23 115 Poço Tubular e 
Cisterna a Céu 

19 Km 



Conflitos Pelo Uso da Água Envolvendo 
 a Barragem Manoel Novais (Mirorós)                                                   123 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

Fonte - Secretária Municipal de Saúde do Município de Ibipeba – BA 
(Julho/2007). 

 
Nos arquivos da EMBASA foi encontrado um dos últimos 

relatórios feitos pela companhia antes da implantação da “Adutora do 
Feijão”, tratando da situação operacional do SAA - Sistema de 
Abastecimento de Água, demonstrando a situação que a população de 
Irecê vivenciou naquela época. 

 
Qualidade péssima da água devido aos teores 
elevadíssimos de: Dureza – 1099 mg/l CaCo3  
(limite – 500), Cloreto – 536 mg/l Cl (limite – 
250), Resíduo Total – 2126 mg/l (limite - 1000). 
Tendo como conseqüência a rejeição da água 
para beber pela população e incrustação nas 
tubulações. O sistema de Irecê era composto de: 
07 poços tubulares profundos, que em 
19/11/93, paralisaram devido a grande redução 
na Vazão pelo longo período de estiagem. 02) 
Reservação – 01 reservatório apoiado 450 m³ e 
01 reservatório elevado 100 m³; 03) Tratamento 
– desinficção; 04) Rede de distribuição: grande 
parte da rede encontra-se sub-dimensionada e 
incrustada. Sistema paralisado sendo abastecido 
por carros-pipa particulares. (SAA, Irecê, 22 de 
fevereiro de 1994).   

 
A partir desse trecho do relatório, é possível perceber como 

vive a população da zona rural do município de Ibipeba, se tratando 
da problemática do abastecimento de água. 

Em 31 de agosto de 2007, o governo estadual lançou o 
programa “Água para todos” em conjunto com as autarquias 
estaduais responsáveis pelo abastecimento de água potável. O 
objetivo principal desse plano é o aumento no atendimento as 

Aberto 

Convenções 

QF = Quantidade de Família TAA = Tipo de 
Abastecimento de Água 

QR = Quantidade de Residências DRA = Distância da Rede 
de Água QH = Quantidade de Habitantes 
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pessoas que não são atendidas com água tratada hoje no estado, 
essencialmente a população rural. No início do projeto só 30% da 
população rural da Bahia era atendida com água tratada. Segundo o 
programa, a região de Irecê será beneficiada com 26 mil pessoas 
atendidas, atingindo mais 43 localidades, das 194 já atendidas. A 
EMBASA registrou no 1º Seminário de Meio Ambiente das bacias 
dos Rios Verde e Jacaré, realizado no povoado de Mirorós, que a 
situação que o município vive hoje em relação ao abastecimento de 
água é crítica, porém a EMBASA não poderá resolver brevemente 
uma situação que foi agravada durante décadas. Entretanto, o 
município será beneficiado com o programa através do atendimento 
de mais quatro povoados que serão abastecidos com água tratada até 
o ano de 2010 (prazo final para o término do programa). 

As estimativas são pessimistas diante do quadro atual divulgado 
pela sede regional da EMBASA em Irecê, isso a partir da situação em 
que o abastecimento público se encontra hoje frente ao crescimento 
da demanda populacional estipulado (ver tabela 02). 
 
Tabela 02. Projeção do aumento da população abastecida pelo SIAA de 
Irecê - Sistema Integrado de Abastecimento de Água – horizonte de 15 
anos. 
Pop. 

atendi
da 

Pela 
EMB
ASA 

(2007) 

Pop. 
Inicial 
(2007) 

Taxa 
de 

cresci- 
mento 
popula 
cional 

População atendida 
de acordo com as 

estimativas do 
projeto (habitantes) 

Demanda Máxima 
Diária (l/s) 

260 
mil 

habita
ntes 

292.91
8 

habita
ntes 

2007/
2012 

2012 2017 2022 200
7 

201
2 

201
7 

202
2 

2,4 % 302,
183 

353,
610 

402,
619 

511,
44 

571,
35 

638,
27 

713,
03 

Fonte - EMBASA. 
 
 De acordo com a tabela acima, no ano de 2007, o Sistema 

Integrado de Irecê se apresentava em estado de estrangulamento, com 
cerca de 33 mil habitantes em situação similar aos moradores do zona 
rural de Ibipeba. Infelizmente, mesmo com o Programa do Governo 
Estadual “Água para Todos”, as expectativas futuras são pessimistas, 
sobretudo, pelo contingente populacional das cidades da 
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microrregião, essencialmente a zona urbana de Irecê, que 
constantemente recebe habitantes advindos de pequenas cidades e 
comunidades rurais da região, inchando a cada dia a periferia desse 
município. 

 
Com base nos resultados do quadro anterior se 
conclui que o sistema de produção (Sistema de 
Água Bruta e ETA – Estação de Tratamento de 
água), cuja capacidade nominal é de 500 l/s, não 
está adequado para o atendimento das demandas 
máximas diárias requeridas atualmente e nem ao 
longo do alcance do plano considerado 
(Comunicação Interna da EMBASA – Assunto: 
Ampliação da capacidade de produção do SIAA 
de Irecê – outubro de 2007).   

 
Nos últimos anos, com a diminuição no volume da barragem 

(ver gráfico 1), chegando a níveis críticos em dezembro de 2008 , há 
ocorrência de mais um conflito envolvendo o uso das águas da 
Barragem Manoel Novais. Trata-se do litígio Abastecimento Público 
versos Irrigação. A irrigação do perímetro utiliza cerca de 3 vezes mais 
água (1,3 m³/s) do que se gasta para atender todas as 303 mil pessoas 
que são contempladas com o serviço de abastecimento. Contudo, os 
irrigantes não aceitam a idéia do crescente aumento na exploração da 
água do reservatório pela EMBASA, ainda mais se tratando de um 
momento delicado das reservas de águas da barragem. 

A EMBASA terá direito legal de aumentar sua capacidade de 
adução em 33,57% até 2022, levando em consideração o que está 
sendo captado hoje. Se o uso descontrolado do solo continuar nesse 
viés (desmatamento e queimadas a montante da barragem, aumento 
no assoreamento, etc), dificilmente haverá água disponível para 
atender todas as finalidades requeridas até 2022, ainda mais em época 
de longas estiagens, como costuma ocorrer em todo semi-árido 
brasileiro.  

Depois do represamento do Rio Verde pela barragem de 
Mirorós, além das conseqüências ambientais sofridas ao longo do 
leito do rio, foram ocasionadas sérias complicações sócio-econômicas, 
essencialmente aos irrigantes do município de Itaguaçu da Bahia, 
localizados a jusante do reservatório. As irrigações tiveram início no 
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final da década de 70, ainda quando as obras de construção da 
barragem estavam se iniciando e o rio possuía sua vazão natural. 

Os últimos estudos efetuados, relativos à medição da vazão 
média do Rio Verde a montante do local de construção da barragem, 
foram realizados pela empresa TECNOSOLO/EPTSA (responsável 
pelo Relatório Geral do Projeto de Mirorós), constatando em sete 
anos (1974 a 1980) uma vazão média de 3,2 m³/s, esta, 12,8 vezes 
maior que a vazão ecológica liberada ao rio (0,25 m³/s) após o 
término da construção da barragem. Além do represamento, houve 
um impulso das irrigações no município de Itaguaçu, aumentando o 
consumo de água. 

 
Com a construção da barragem de Mirorós 
(1981), a montante da BA – 052, passando a 
regularizar uma vazão de 2,25 m³/s (90% 
garantida), muitos irrigantes particulares 
instalaram-se ás margens do rio, observando-se 
que para o ano de 1987 a vazão média registrada 
no posto de Ponte do Rio Verde foi de apenas 
0,5 m³/s, indicando o quase total 
comprometimento do volume acumulado em 
Mirorós com o abastecimento d’água para 
consumo populacional e para irrigação. 
(Relatório do Projeto de Irrigação de Mirorós, 
agna Engenharia LTDA – Agosto de 1996). 

  
Entre os anos de 1986 a 1989, a bacia hidrográfica do Rio 

Verde sofreu com severas estiagens, ocasionando uma brusca 
diminuição na vazão do rio, que conseqüentemente obrigou muitos 
irrigantes de Itaguaçu a paralisar suas irrigações pelo fato da 
impossibilidade de captar água do leito do rio, já que praticamente 
todos os plantios eram irrigados através de bombas que captavam 
água diretamente do Rio Verde. 

 No ano de 1989 estoura o conflito, quando irrigantes e 
trabalhadores rurais de todo o município de Itaguaçu paralisaram a 
BA-052 (Rodovia do Feijão), justamente na ponte do Rio Verde. Os 
trabalhadores tinham como reivindicação principal da manifestação, 
os danos socioeconômicos que o município sofreu após o 
represamento do Rio Verde a montante de suas irrigações. As 
reivindicações advinham da perca de grandes plantações no 
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município, ocasionando um forte declínio econômico, e 
conseqüentemente um alto índice de desemprego na região. 

 
Quando começaram a haver os primeiros 
problemas da escassez da água pra irrigação, é 
justamente como eu tou dizendo, os grandes 
projetos começaram a abandonar a região então 
a região foi decaindo. Também houve o 
processo de desvalorização de produtos, 
principalmente a cebola, quebrou muita gente, 
então esse pessoal começou também a 
abandonar a irrigação. [...] Rapaz em 89, nós 
fizemos uma paralisação inclusive dessa BA 052, 
na ponte. Colocamos tratores, máquinas [...]. 
(Funcionário da EBDA – Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola, na cidade de 
Itaguaçu da Bahia, membro do comitê de bacias 
do Rio Verde e Jacaré e irrigante do Rio Verde, 
residente no povoado de Rio Verde I – abril de 
2008). 

 
Diante dessa problemática a economia de Itaguaçu 

praticamente se estagnou com a “crise nas irrigações”, ficando 
dependente de assalariados, como, aposentados e funcionários 
públicos, notadamente a partir de meados da década de 90. No início 
da década seguinte (2000) houve alguns indícios de ressurgimento das 
principais culturas praticadas, mas nada a se comparar aos 5 mil 
hectares plantados no ápice das irrigações.         

 Considerando que o principal motivo do conflito entre os 
irrigantes do município de Itaguaçu versos os órgãos gestores da 
barragem de Mirorós se foca em reivindicações que competem a uma 
quantidade limitada de água, pode-se ponderar que o aumento das 
tensões ao longo dos anos se deu essencialmente pela escassez dos 
recursos hídricos disponíveis para os irrigantes alocados a jusante do 
manancial.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As problemáticas perpassadas atualmente nas áreas relacionadas 

com a barragem de Mirorós é mais um exemplo no semi-árido, da 
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dificuldade de gestão das águas, principalmente pelas constantes 
modificações no meio natural que o homem vem efetuando, e, 
sobretudo pela inoperância dos órgãos ligados ao gerenciamento das 
águas. Podemos apontar que as perspectivas são pessimistas para os 
usuários das águas da bacia hidrográfica do Rio Verde. Portanto, será 
oportuno construir sugestões que possam servir como base para um 
projeto integrado envolvendo os mais variados usuários da bacia. 

 
Sugestões 

 

 Distribuição de terras aos desapropriados; 
 

 Implementação de uma maior abrangência de assistência 
técnica; 

 

 Incentivo ao cultivo de espécies de plantas regionais; 
 

 Criação de pequenos animais adaptados a região (aves, 
mamíferos e peixes); 

 

 Utilizar métodos de irrigação adequados a cada tipo de 
cultura, preferencialmente a noite; 
 

 Conservação dos solos; 
 

 Reflorestamento da mata ciliar; 
 

 Realização de obras de saneamento, tanto nas áreas urbanas 
quanto nas comunidades rurais presentes na bacia 
hidrográfica; 

 

 Estabelecer um determinado volume de vazão do rio a jusante 
da barragem, que possa orientar aos irrigantes de jusante; 

 

 Plano de desenvolvimento sustentável e integrado, 
considerando experiências locais como base para o projeto, 
respeitando os aspectos físicos e sociais. 
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  Os conflitos envolvendo a EMBASA apontam a dificuldade 

da empresa em atender as necessidades básicas de saneamento, 
relacionadas ao abastecimento de água, em uma região que possui 
como única e exclusiva fonte de abastecimento a barragem de 
Mirorós. Estes tem se acentuado principalmente pelo aumento da 
demanda das águas do reservatório e a diminuição da vazão do Rio 
Verde, causados pelo aumento do consumo e pelos constantes 
desmatamentos e queimadas presentes a montante do manancial.  

 Os irrigantes de Itaguaçu da Bahia caminham para uma 
situação cada vez mais delicada, isto pela constância de degradações 
na bacia hidrográfica, sendo eles os mais prejudicados por estarem a 
jusante da barragem e terem a vazão desta zona reduzida. Levando 
em consideração a intensidade dos impactos e a inexistência de 
políticas públicas que busquem mitigar tanto as problemáticas 
ambientais quanto os conflitos pelo uso das águas, este litígio tende-se 
a intensificar. 

Considerando os dados e entrevistas levantados e analisados, 
percebe-se a inoperância dos órgãos públicos relacionados com a 
gestão das águas da barragem de Mirorós, estes, não conseguindo 
resolver os problemas inerentes à semi-aridez. Apesar da escassez 
hídrica presente na área, é a falta de uma gestão eficiente a causa 
principal dos conflitos.  

 Levando-se em consideração as expectativas e experiências de 
pessoas que convivem dia a dia no semi-árido, buscou-se considerar a 
sabedoria desses povos para se alcançar alternativas de 
sustentabilidade dos recursos naturais nesse ambiente, isso através da 
análise de seus discursos. Com o acréscimo de outras propostas que 
tem no seu incremento não só a visão de um pesquisador 
principiante, mas a alma de alguém que vivenciou durante dezoito 
anos esse cotidiano, os sentimentos e ações de quem constrói no seu 
dia a dia um diálogo permanente com a natureza. Por essa ocasião a 
soma desses esforços objetiva colocar em prática a implementação de 
um modelo que seja baseado na sustentabilidade e possibilite um 
desenvolvimento socioeconômico compatível com as necessidades de 
conservação do meio ambiente da sociedade dessa região. 
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RESUMO  
O presente trabalho avaliou os impactos socioambientais positivos e 
negativos do projeto de assentamento (PA) de reforma agrária José 
Unaldo de Oliveira, localizado no município de Porto da Folha, 
Sergipe, visando subsidiar o processo de licenciamento ambiental. 
Para tal, utilizou-se a matriz de Leopold adaptada para classificar 
qualitativamente os impactos. Conclui-se que o licenciamento é de 
fundamental importância para minimizar os impactos socioambientais 
e melhorar a qualidade de vida da população, uma vez que as 
condicionantes ambientais devem ser atendidas durante este processo. 
Palavras chaves: licenciamento ambiental, impactos socioambientais, 
matriz de Leopold, Porto da Folha. 

 
ABSTRACT 
This study evaluated the positive and negative environmental and 
social impacts of the project of land reform settlement José Unaldo 
de Oliveira, located in Porto da Folha city, Sergipe, to subsidize the 
licensing process. For this purpose, an adapted Leolpold matrix was 
used to classify the impacts qualitatively. It was concluded that the 
licensing is essential to minimize the environmental and social 
impacts and improves the quality of life of the population, since the 
environmental conditioning must be met during this process. 
Keywords: environmental licensing, social and environmental 
impacts, Leopold matrix, Porto da Folha. 

 
RESUMEN 
Este estudio ha evaluado los impactos sociales y ambientales positivos 
y negativos del proyecto de liquidación de la agraria José Unaldo de 
Oliveira, que se desarrolló en el municipio de Porto da Folha, Sergipe, 
destinado a apoyar el proceso de concesión de licencias ambientales. 
Para este fin, se utilizaron- matrices de Leolpold adaptadas para 
clasificar, de manera cualitativa, los impactos. Se concluyó más tarde 
que las actividades impactantes fueron - descritas, que las licencias 
son de fundamental importancia para minimizar los impactos sociales 
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y ambientales y mejorar la calidad de vida de la población, una vez 
que las condiciones ambientales sean tratadas durante este proceso. 
Palabras clave: licenciamiento ambiental, impactos sociales y 
ambientales, matrices de Leopold, Porto da Folha. 

 
I INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta: não 

fosse apenas o fato de apresentar duas áreas consideradas como 
hotspots2 - o Cerrado e a Mata Atlântica – abriga a Floresta Amazônica, 
que é classificada como wilderness3 (IUCN, 2002) e possui a Caatinga, 
um ecossistema exclusivamente brasileiro. Fruto de paisagens tão 
distintas, o país é enriquecido também pela diversidade sociocultural 
dos seus povos, tais como trabalhadores rurais, sertanejos, 
ribeirinhos, quilombolas, índios, seringueiros, dentre tantos outros 
detentores de considerável conhecimento e habilidades sobre o 
manejo da biodiversidade brasileira. 

No entanto, os recursos naturais e os produtos da 
sociobiodiversidade4 das paisagens brasileiras encontram-se em 
processo de extinção devido ao atual modelo de desenvolvimento que 
degrada os recursos naturais e exclui os menos favorecidos. Este 
modelo predatório e excludente toma para 4% da população mundial 
25% dos recursos de energia e matérias-primas do mundo, com dano 
imenso e crescente para as condições ambientais de sobrevivência 
humana.  

Áreas naturais legalmente protegidas são degradadas para a 
implementação de atividades humanas que alteram a paisagem natural 

                                                           
2 Hotspots: são áreas do planeta que concentram cerca de 60% de todas as espécies 
conhecidas e que, somadas, equivalem a apenas 1,4% da superfície terrestre (IUCN, 
2002).  
3 Wilderness: floresta tropical com grandes áreas conservadas e baixa densidade 
demográfica (IUCN, 2002).  
4 Produtos da Sociobiodiversidade: são bens e serviços (produtos finais, matérias 
primas ou benefícios) gerados a partir de recursos da biodiversidade, voltados à 
formação de cadeia produtivas de interesse das comunidades tradicionais e 
agricultores familiares, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas 
e saberes e assegurem os direitos decorrentes, gerando renda e melhorando a sua 
qualidade de vida e do ambiente em que vivem (BRASIL, 2008). 
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e, por outro lado, essas atividades não minimizam o empobrecimento 
e o desemprego das comunidades locais. Diante do quadro de 
degradação socioambiental pela qual as paisagens terrestres 
encontram-se, faz-se necessário traçar estratégias de planejamento 
geoambiental visando proteger as áreas naturais remanescentes e 
assegurar a qualidade de vida das populações locais. Para que a 
relação homem\natureza se torne sustentável, tal planejamento deve 
considerar as dimensões socioeconômica, ambiental e política 
demandadas nesta complexa relação. 

O licenciamento ambiental garante que as medidas preventivas 
e de controle à conservação dos recursos naturais sejam compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável, já que, para sua emissão pelo 
órgão ambiental competente, são necessárias a avaliação dos impactos 
socioambientais e a proposição de medidas mitigadoras. 

Visando subsidiar o licenciamento ambiental dos projetos de 
reforma agrária José Unaldo de Oliveira, localizado no município de 
Porto da Folha, este trabalho avaliou qualitativamente os impactos 
socioambientais e propôs de medidas mitigadoras para minimizá-los. 

 
II LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PROJETOS DE 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÀRIA 

 
A Política Nacional de Meio Ambiente, instituída por meio da 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, deu origem ao SISNAMA – 
Sistema Nacional de Meio Ambiente e ao CONAMA – Conselho 
Nacional de Meio Ambiente e instituiu o licenciamento ambiental e as 
diretrizes de avaliação de impactos, planejamento, gerenciamento e 
zoneamento ambiental. Dentre os instrumentos de gestão ambiental 
estabelecidos por esta política destaca-se o licenciamento ambiental 
(BRASIL, 1981). 

O licenciamento ambiental é um processo exigido para a 
implantação de atividades causadoras de impactos ambientais. Trata-
se de um processo prévio de controle ambiental para o exercício legal 
de atividades modificadoras do meio ambiente (CUNHA et al., 2005). 
Assim tem caráter preventivo por evitar ou minimizar danos ao meio 
ambiente.  

A Resolução CONAMA n° 001 de 1986, aprovada um ano após 
o fim da ditadura militar, estabeleceu a obrigatoriedade de estudos de 
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impactos ambientais no Brasil para diversas atividades antrópicas e 
regulamentou o processo do licenciamento ambiental por meio de 
diretrizes gerais para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA nos 
processos de licenciamento ambiental, definindo, ainda, critérios para 
sua aplicação.  

A Resolução CONAMA n° 237 de 1997 define três tipos de 
licenças ambientais expedidas pelo Poder Publico: i- a Licença Prévia 
(LP): concedida na fase preliminar do planejamento da atividade ou 
empreendimento; ii-  a Licença de Instalação (LI): que autoriza a 
instalação da atividade ou empreedimento de acordo com as 
especificações dos planos, programas e projetos aprovados; iii-  a 
Licença de Operação (LO): que autoriza a  operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 
consta na licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinadas para a operação. 

 A partir da CONAMA nº 237/1997, o licenciamento ambiental 
de projetos de assentamento de reforma agrária tornou-se obrigatório 
e os aspectos do licenciamento estabelecidos na Política Nacional do 
Meio Ambiente foram regulamentados. Esta Resolução modificou o 
regime de licenciamento inaugurado pela Resolução CONAMA 
001/1986, estabelecendo que todas as atividades potencialmente 
degradadoras ou poluidoras, e não somente aquelas que causem 
significativo impacto ambiental, deverão ser licenciadas pelo órgão 
ambiental competente (VAN ACKER, 1998). 

Visando tornar a resolução CONAMA nº 237/1997 exequível 
para o licenciamento de projetos de assentamento rurais, foi instituída 
a Resolução CONAMA n° 289/2001, a primeira específica para 
licenciar assentamentos e que passou a exigir a obtenção da LP 
(Licença Prévia), seguida da LIO (Licença de Instalação e Operação). 

 Posteriormente, com o intuito de flexibilizar, normatizar e 
agilizar o processo criou-se a Resolução CONAMA n° 387, de 27 de 
dezembro de 2006. O Licenciamento Ambiental dos projetos de 
assentamentos de reforma agrária obteve um tratamento diferenciado 
diante desta resolução, que aponta a importância de se resolver a 
injustiça social e os conflitos pela posse da terra, ocorrentes em quase 
todas as regiões do território nacional. Esta resolução determina que o 
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órgão executor deve solicitar ao órgão ambiental competente a 
Licença de Instalação e Operação (LIO), juntamente com o Plano de 
Recuperação do Assentamento (PRA) para a regularização dos 
projetos de assentamentos implementados até dezembro de 2003, a 
fim de se alcançar a almejada sustentabilidade (TRENNEPOHL; 
TRENNEPOHL 2008). 

 
III MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 Área de estudo 
 

O PA José Unaldo de Oliveira, parte integrante dos Territórios 
da Cidadania do Alto Sertão Sergipano, localiza-se na margem do Rio 
São Francisco, nas proximidades da Ilha do Ouro, no município de 
Porto da Folha, situado no extremo norte do estado de Sergipe.   
(Figura 1). 
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Figura 1: Localização da área de estudo e dos Territórios da Cidadania 
dos Estado de Sergipe  (Fonte: pesquisa). 

 
3.2 Coleta e análise dos dados 
 

O desenvolvimento das atividades de pesquisa foi dividido em 
duas etapas principais: campo e escritório. Na etapa referente ao 
escritório realizaram-se pesquisa bibliográfica; estruturação da 
pesquisa; e sistematização dos dados. Na etapa de campo, realizaram-
se identificação e avaliação dos impactos socioambientais positivos e 
negativos por meio da matriz de Leopold adaptada; e a técnica de 
DRP, Caminhada Transversal. 

O DRP (Diagnóstco Rápido Participativo) é uma metodologia 
de pesquisa qualitativa adaptada do Rapid Rural Appraisal (RRA), 
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desenvolvida durante a década de 1970 por técnicos de agências não-
governamentais européias, que fomentavam projetos de 
desenvolvimento rural nos chamados países do Terceiro Mundo, 
especialmente nos continentes da África e Ásia. O método foi criado 
como alternativa às pesquisas tradicionais, para facilitar o 
entendimento entre técnicos e produtores rurais, especialmente 
aqueles desprovidos de qualquer tipo de educação formal (VINHA, 
2007). A técnica de DRP Caminhada Transversal consiste em 
percorrer uma determinada área, acompanhado de informantes locais 
e que conheçam bem a região (SOUZA, 2009). Durante esta pesquisa, 
na caminhada, observou-se as paisagens e indagações foram feitas ao 
líder da comunidade sobre os impactos socioambientais negativos e 
positivos, perspectivas, potencialidades e limitações. 

A matriz de Leolpod adaptada foi utilizada para a avaliação 
qualitativa dos impactos socioambientais positivos e negativos em 
função das seguintes características (Tabela2): 

- Sentido: refere-se à valoração do impacto, ou seja, se o 
impacto é caracterizado como: positivo (Ps), quando a ação 
impactante causa melhoria da qualidade de um parâmetro ambiental; 
ou negativo (Ng), quando uma ação causa um dano à qualidade 
ambiental. 

- Origem: relaciona-se à procedência do impacto, que pode ser 
caracterizado como: de origem direta (Dr), quando resulta de uma 
simples relação de causa e efeito, ou de origem indireta (Id) quando é 
uma reação secundária da ação, ou quando é parte de uma cadeia de 
reações. 

- Freqüência: remete ao padrão de ocorrência do impacto, que 
pode ser caracterizado como: temporário (Tm) quando o efeito do 
impacto se manifesta por um determinado tempo após a realização da 
ação; permanente (Pr), quando uma vez executada a ação os efeitos 
continuam a manifestar-se num horizonte temporal conhecido; ou 
cíclico (Cc) quando o efeito se faz sentir em determinados períodos 
(ciclos), que podem ser ou não constatado ao longo do tempo. 

- Duração: refere-se ao tempo que o impacto e seus efeitos 
persistem no ambiente, podendo ser caracterizado com: de curto 
prazo (Cp), quando seus efeitos têm duração de até 1m ano; de médio 
prazo (Mp), quando seus efeitos têm duração de 1 a 10 anos; e de 
longo prazo (Lp) quando seus efeitos têm duração de 10 a 50 anos. 
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- Reversibilidade: refere-se ao retorno do fator ou parâmetros 
ambientais às condições originais, podendo ser caracterizado como: 
reversível (Rev), quando cessada a ação o fator ambiental retorna as 
condições originais; ou irreversível (Irr) quando cessada a ação o fator 
ambiental afetado não retorna as condições originais pelo menos num 
horizonte de tempo aceitável pelo homem. 

- Extensão: é o alcance do impacto, que pode ser caracterizado 
como: local (Lc) quando o efeito se circunscreve ao próprio local da 
ação; regional (Rg), quando o efeito se propaga por uma área além das 
imediações da localidade onde se dá a ação. 

A matriz de Leopold, apesar de ter sido elaborada para 
qualificar os impactos ambientais, nesta pesquisa ela foi modificada 
para classificar também os impactos sociais. Tal matriz foi escolhida 
para esta pesquisa por possibilitar uma análise sistêmica dos 
problemas ambientais e sociais já existentes (SANTOS, 2009).  
 
IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O programa Territórios da Cidadania “difere de outros 

programas sociais por não se limitar a enfrentar problemas específicos 
com ações dirigidas. Ele combina diferentes ações para reduzir as 
desigualdades sociais e promover um desenvolvimento harmonioso e 
sustentável” (BRASIL, 2010). 

Em Sergipe este programa atinge 4 territórios e 53 municípios, e 
em 2010 utilizou R$ 516.662.361,29 em ações relativas aos seguintes 
eixos temáticos (Tabela1): direitos e desenvolvimento social;  
organização sustentável da produção; saúde saneamento e acesso a 
água; educação e cultura; infra-estrutura; apoio à gestão territorial e 
infra-estrutura, por meio dos diversos ministérios dentre eles: MDA, 
MDS, MI, MF, MS, MEC, MAPA, MCid e MME (BRASIL, 2010). 

Dentro do eixo temático “organização sustentável da produção” 
encontra-se o fomento ao Licenciamento Ambiental de 
Assentamentos da Reforma Agrária que, por meio da Política 
Nacional de Reforma Agrária, prima por ações para alcançar o 
desenvolvimento rural sustentável, a partir da articulação harmoniosa 
entre os aspectos econômicos, sociais, ambientais, políticos e culturais 
e consequentemente garante a regularização ambiental dos projetos de 
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assentamento de reforma agrária dos Territórios da Cidadania do 
Estado de Sergipe. 

Como parte destas ações, almejando a qualidade de vida das 
famílias do PA José Unaldo de Oliveira, este trabalho, por meio do 
cv. INCRA/Bioterra n° 11.000/2008, classificou os impactos 
socioambientais e propôs medidas para minimizá-los (Tabela 2). 
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Tabela 1: Dados (BRASIL, 2010), tabela elabora por esta pesquisa.  
Territórios da 
Cidadania 

Municípios Área  
(Km²) 

População 
total 

População 
rural 

IDH 
médio 

Recursos 2010 (R$) 

Alto Sertão Canindé de São Francisco, Gararu, 
Monte Alegre de Sergipe, Nossa 
Senhora da Glória, Nossa Senhora 
de Lourdes, Poço Redondo e Porto 
da Folha. 

4.908 137.926 76.478 0,58 74.922.762,39 

Baixo São 
Francisco 

Amparo de São Francisco, Brejo 
Grande, Canhoba, Cedro de São 
João, Ilha das Flores, Japoatã, 
Malhada dos Bois, Muribeca, 
Neópolis, Pacatuba, Propriá, 
Santana do São Francisco, São 
Francisco e Telha. 

1.967 123.482 53.797 0,61 59.995.317,59 

Sertão 
Ocidental Areia Branca, Campo do Brito, 

Carira, Frei Paulo, Itabaiana, 
Lagarto, Macambira, Malhador, 
Moita Bonita, Nossa Senhora 
Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, 
Poço Verde, Riachão do Dantas, 
Ribeirópolis, São Domingos, São 
Miguel do Aleixo, Simão Dias e 
Tobias Barreto. 

6.683 435.689 192.152 0,62 235.538.015,22 

Sul Sergipano Arauá, Boquim, Cristinápolis, 3.950 269.423 125.414 0,62 146.206.266,09 
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Estância, Indiaroba, Itabaianinha, 
Itaporanga d`Ajuda, Pedrinhas, 
Salgado, Santa Luzia do Itanhy, 
Tomar do Geru e Umbaúba. 
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Tabela 2 - Matriz de impactos socioambientais negativos e positivos do PA José Unaldo de Oliveira, município de Porto da Folha, Sergipe. 

 
ATIVIDADE 

IMPACTANTE 

Classificação Qualitativa dos Impactos socioambientais 

Sentido Origem Frenquência Duração Reversibilidade Extensão 

Ps Ng Id Dr Pr Tm Cc Cp Mp 
Lp 

Rev Irr Lc Rg 
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Legenda: (Ps) Positivo; (Ng) Negativo; (Id) Indireto; (Dr) Direto; (Pr) Permanente; (Tm) Temporário; (Cc) Cíclico; (Cp) Curto 
prazo; ( Mp) Médio prazo; ( Lp) Longo prazo;  (Rev) Reversível; (Irr) Irreversível; (Lc) Local; (Rg) Regional. 

Queima de resíduos 
sólidos  

x 
 

x x 
  

x 
 

 
x 

  
x 

Geração de 
efluentes  

x 
  

x 
  

 x 
 

x 
  

x 

Captura de pássaros 
 

x 
 

x 
 

x 
 

 x 
 

x 
  

x 

Cultivo de frutas e 
hortaliças em APP 

x 
 

x 
  

x 
 

x 
 

 
x 

 
x 

 

Proximidade do Rio 
São Francisco 

x 
  

x x 
  

 
 

x 

 
x x 

 

Consciência 
ambiental 

x 
 

x 
 

x 
  

 
 

x 

 
x 

 
x 
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4.1 Queima de lixo 
 

A queima dos resíduos sólidos é uma prática comum no PA 
José Unaldo de Oliveira. De acordo com a Lei 12.305, de 2 de agosto 
de 2010, cabe a Prefeitura de Porto da Folha a elaboração do plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e assim efetuar o 
manejo adequado. 

A coleta de lixo pela Prefeitura de Porto da Folha cessaria esta 
atividade impactante, evitando a emissão de gases poluentes para a 
atmosfera. 

O impacto “queima de resíduos sólidos” é classificado como: 
negativo, direto, permanente, de curto prazo, reversível e regional 
(Tabela 2). 
 
4.2 Geração de efluentes 
 

Os efluentes são despejados diretamente no solo uma vez que 
as moradias possuem como destinação final para seu esgoto apenas a 
utilização de valas abertas e fossas rudimentares. Para reverter este 
impacto o cv. INCRA/BIOTERRA n°11000/2008 elaborou teste de 
infiltração e a concepção do sistema de tratamento do tipo tanque 
séptico e vala de infiltração. 

O impacto “geração de efluentes” é classificado como: 
negativo, direto, permanente, de médio prazo, reversível e regional 
(Tabela 2). 

 
4.3 Captura de pássaros pelas crianças e jovens 
 

Apesar de a fauna silvestre ser importante na manutenção do 
equilíbrio da área, uma vez que o ciclo reprodutivo e a sobrevivência 
de muitas espécies vegetais dependem das relações vegetal-animal, a 
captura de pássaros pelas crianças e jovens ainda acontece no PA José 
Unaldo Oliveira, assim como na maior parte do sertão sergipano,. 

Para reverter este impacto, sugere-se a realização de palestras 
sobre a importância da biodiversidade com as crianças e jovens do PA 
José Unaldo Oliveira e da região. 
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O impacto “afugentamento da fauna” é classificado como: 
negativo, direto, temporário, de médio prazo, reversível e regional 
(Tabela 2). 
 
4.4 Cultivo de hortaliças na APP  
 

No PA José Unaldo de Oliveira são cultivadas frutas, hortaliças 
e leguminosas em uma das áreas de preservação permanente. Apesar 
de causar impacto negativo mínimo no meio ambiente, proporciona 
uma melhor qualidade de vida para as famílias, uma vez que a área da 
reserva na margem do rio São Francisco, possibilitando que as 
famílias tenham acesso a água durante todo ano e consequentemente 
produzam verduras, fruta e hortaliças durante o período de seca.  

O cultivo de hortaliças na APP esta respaldada pela Resolução 
nº 425/2010 do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que 
dispõe sobre os critérios para a caracterização de atividades e 
empreendimentos agropecuários sustentáveis do agricultor familiar, 
empreendedor rural familiar, e dos povos e comunidades tradicionais 
como de interesse social para fins de produção, intervenção e 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente - APP e outras de 
uso limitado.  

Se levarmos em conta que os povoados do entorno do PA José 
Unaldo de Oliveira, estão crescendo acentuadamente em direção as 
área de APP do Rio São Francisco, assim como, a ampliação das 
estradas estão acontecendo em APP‟s do Estado de Sergipe; 
percebemos que o impacto ambiental causado pelo PA José Unaldo, 
que possui 29 % de sua área com vegetação nativa conservada, não é 
significativo (Figura 2); e torna-se positivo, já que os benefícios 
causados garante a sobrevivência e a melhoria da qualidade de vida 
das famílias assentadas. 
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Figura 2 – Uso e ocupação do solo do PA José Unaldo de Oliveira, Porto da 
Folha, setembro/2010. (Fonte: pesquisa). 

 
O impacto “cultivo de hortaliças na APP do São Francisco” é 

classificado como: positivo, indireto, temporário, de curto prazo, 
reversível e local (Tabela 2). 

 
4.5 Proximidade com o rio São Francisco 
 

 O município de Porto da Folha está inserido na bacia 
hidrográfica do rio São Francisco. Constituem a drenagem principal, 
além do rio São Francisco, os rios Capivara, Campos Novos, dos 
Cachorros e Mocambo. O assentamento José Unaldo é banhado pelo 
Rio São Francisco o qual apresenta águas de boa qualidade e vazão. 

A proximidade com o rio São Francisco além de garantir 
alimento, garante água durante o ano todo. De acordo com a Política 
Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), a captação de água 
para o benefício das 15 famílias assentadas do PA José Unaldo de 
Oliveira, não necessita de outorga de água pela ANA – Agência 
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Nacional de Águas -, uma vez que o PA está enquadrado no 
parágrafo 1º, do art. 12 desta lei (BRASIL, 1997): 
“§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido 
em regulamento: 
 

I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das 
necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural; 
II - as derivações, captações e lançamentos 
considerados insignificantes; 
III - as acumulações de volumes de água consideradas 
insignificantes.” 

 
4.6 Consciência ambiental 
 

Apesar de algumas crianças capturarem passarinhos, constatou-
se que, de maneira geral, os assentados são conscientes perante a idéia 
de conservação do meio ambiente, muitos conservam a vegetação 
nativa dentro dos seus próprios lotes e sabem da importância da 
vegetação para a manutenção dos recursos hídricos. Segundo eles, o 
INCRA os orientou ao não desmatamento das áreas de preservação 
permanente e reserva legal.  

A maioria das famílias assentadas sabe da importância dos 
recursos naturais para a melhoria de sua qualidade de vida. No 
entanto, em decorrência da necessidade de sobrevivência, por não 
terem alternativas sustentáveis de geração de renda, muitos utilizam 
de maneira inadequada os recursos naturais, de modo a impactar o 
Meio Ambiente. Este afirmativa é comprovada ao constatar que 29 % 
da área do PA José Unaldo de Oliveira é composta por vegetação 
nativa em bom estado de conservação (Figura 2). 

O impacto “consciência ambiental” é classificado como: 
positivo, indireto, permanente, de longo prazo, irreversível e regional 
(Tabela 2). 
 
V CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 É preciso encarar o processo de regularização ambiental dos 
projetos de assentamento de reforma agrária como algo de extrema 
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importância e urgência, uma vez que, os principais afetados como a 
impossibilidade de implementação das infra-estruturas básicas, por 
falta de licenciamento ambiental, são os atores sociais vulneráveis de 
nossa sociedade.  

A legislação ambiental brasileira já reconhece o interesse social 
das APP‟S e é importante que o Estado de Sergipe esteja na 
vanguarda das discussões das relações natureza/sociedade para 
possibilitar que os projetos de assentamentos de reforma agrária 
venham a se desenvolver sustentavelmente. 

O processo de licenciamento é de fundamental importância 
para minimizar os impactos socioambientais, além de promover a 
fixação dos assentados no campo, fazendo com que os mesmos 
desenvolvam suas atividades da melhor forma possível de modo a 
evitar eventuais impactos indesejáveis, pois os seus principais 
objetivos são assegurar e garantir que as medidas preventivas e de 
controle à conservação dos recursos naturais sejam compatíveis com 
os princípios do desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo identificar as áreas de maior 
susceptibilidade e vulnerabilidade ao desenvolvimento de processos 
erosivos e os possíveis danos causados devido à falta de planejamento 
na ocupação de terras no Município de Morrinhos – GO. A 
metodologia estruturou-se na análise de mapeamentos pedológicos e 
geomorfológicos já existentes da SEMARH/METAGO (1999), tendo 
como apoio materiais (Imagens de satélites CBERS 2; Fotografias 
aéreas USAF de 1964) e softwares de geoprocessamento (Arcview 3.2 

mailto:rildocosta1@yahoo.com.br
mailto:cloviscruvinel@uft.edu.br
mailto:nishi@ig.ufu.br


 Rildo Aparecido Costa e Clóvis Cruvinel da Silva Júnior 154 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

e ENVI 4.0). Como base referencial ao desenvolvimento dos 
trabalhos, buscamos subsídio na metodologia utilizada por Santoro 
(2000). Além da vulnerabilidade natural do terreno, a degradação do 
solo local é acelerada pela atividade agropecuária, associada à ausência 
de planejamentos ambientais, o que torna a área susceptível a erosões 
significativas, pois, como resultado preliminar, foi possível estabelecer 
as interações: uso da terra - suscetibilidade natural dos solos à erosão, 
representados em dois mapas-documentos: o de Uso da terra e o de 
Susceptibilidade a erosões. 
Palavras-chaves: susceptibilidade, processos erosivos, uso da terra. 

 
ABSTRACT 
The aim of this article is to identify areas of major susceptibility and 
vulnerability to erosive processes development and the possible 
damages caused by lack occupation land planning in the Municipality 
of Morrinhos – GO. The used methodology was based on the 
analysis of pedologic and geomorphologic mapping that already exists 
by SEMARH/METAGO (1999), having as a support, materials 
(Satellite Images CBERS 2; Aerial Photographs USAF de 1964) and 
software of geoprocessing (Arcview 3.2 e ENVI 4.0). As a base 
reference to the development of the works, we searched support in 
the methodology used by Santoro (2000). Beyond the natural 
vulnerability of the land, the local soil degradation is accelerated by 
the agricultural activity, associated to the lack of environmental 
planning, which makes the area susceptible to significant erosions, 
because, as a preliminary result, it was possible to establish the 
interactions: land use – natural susceptibility of soils to erosion, 
represented by two documents-maps: the Land Use and the Erosions 
Susceptibility. 
Keywords: susceptibility, erosive processes, land use. 

 
RESUMEN 
El presente trabajo pretende identificar las áreas de mayor 
susceptibilidad y vulnerabilidad a los procesos de erosión y el posible 
daño debido a la falta de planificación en la ocupación de tierras en 
Morrinhos - GO. La metodología empleada se subió en el análisis de 
los mapas edafológicos y geomorfológicos de los actuales SEMARH 
/ METAGO (1999), con los materiales de apoyo (CBERS 2 
imágenes, fotografías aéreas USAF, 1964) y software de SIG (Arcview 
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3.2 y ENVI 4.0). Como base de referencia para el desarrollo de los 
negocios, apoyamos la metodología utilizada por Santoro (2000). 
Además de la vulnerabilidad natural de la tierra, la degradación del 
suelo es acelerado por las actividades agrícolas, combinada con la falta 
de planificación ambiental, lo que hace que el área susceptible a la 
erosión significativa porque, según los resultados preliminares, 
podríamos establecer interacciones: uso de la tierra - la susceptibilidad 
a la erosión natural del suelo, representada en los mapas y dos 
documentos: el uso de la tierra y la susceptibilidad a la erosión. 
Palabras claves: la susceptibilidad, la erosión, uso de la tierra. 
Palabras claves: la susceptibilidad, proceso de erosión, uso de la 
tierra. 

 
I INTRODUÇÃO 

 
Visto que as feições erosivas sobre os solos têm aumentado 

significativamente nos últimos anos, principalmente nas áreas de 
cerrado, sobretudo com o rápido processo de expansão agropecuária, 
este estudo tem como objetivo identificar as áreas de vulnerabilidade 
e de maior susceptibilidade a processos erosivos no município de 
Morrinhos, situado na região sul do Estado de Goiás.  

Localizado sobre terrenos constituídos por solos arenosos e 
relativamente profundos, apresenta em grande parte de seus 
2.976km², processos erosivos (ravinas, sulcos e voçorocas) oriundos 
da concentração de água e do acentuado escoamento superficial. A 
economia local é centrada na produção agropecuária, com destaques 
para o cultivo de soja, tomate industrial, milho, feijão, criação de gado 
de corte e leite.  

O uso inadequado do solo tem contribuído gradativamente para 
a degradação deste importante recurso natural. Tal fato se verifica 
pela presença de erosão linear em áreas significativas de média a 
maior declividade, associadas com solos de texturas mais arenosas e 
ausência de práticas de conservação adequadas. Segundo Salomão e 
Iwasa (1995), as ocupações intensas em áreas de susceptibilidade a 
erosão, aceleram o processo de degradação do solo, causando 
surgimento de ravinas e voçorocas. Em muitos casos, estas áreas são 
utilizadas posteriormente para despejo de resíduos sólidos (lixo 
doméstico e restos de materiais de construção civil) como tentativa de 
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contenção, transformando erosões em focos de desequilíbrio 
ambiental.  

As etapas desenvolvidas no decorrer da pesquisa estiveram 
sempre direcionadas a analisar a interação do meio físico (solos, 
vertentes, cursos d água, etc.) ao uso da terra (agricultura, pecuária, 
vegetação natural, etc.), bem como avaliar o quanto antropolizado 
estão os solos por meio das diferentes formas de ocupação do meio 
físico pelo homem.  

 
II A OCUPAÇÃO DA TERRA E OS PROCESSOS EROSIVOS 

 
Enquanto o processo agropecuário se manteve em pequena 

escala para abastecer pequenas famílias, por meio da conhecida 
agricultura de subsistência, a rotatividade da área plantada permitia 
uma constante renovação da natureza e conseqüente recuperação dos 
solos. Segundo Saturnino e Landers (1997), quando o homem passa 
da fase nômade para a fase gregária descobre que não só pode coletar 
seu alimento, mas também plantar as essências vegetais para seu 
sustento. Surge assim a agricultura denominada „moderna‟, com a 
utilização maciça de insumos agrícolas industriais e ocupação 
intensiva dos solos. A conseqüência direta foi à degradação do meio 
físico, comprometendo recursos hídricos, as camadas férteis dos 
solos, fauna e flora.  

Ao utilizarmos a terra, se não soubermos conviver 
harmonicamente com o meio físico, preservando e melhorando 
recursos vitais para a sociedade como o próprio solo e a água, diante 
de todas as intempéries e impasses econômicos de nossa 
agropecuária, estaremos destruindo nossa maior riqueza, nosso 
habitat. Segundo Vaz, et alii (2003) a população mundial encontra-se 
envolvida nas questões de preservação e conservação do meio físico. 
Questões sobre danos ambientais vêm sendo levantadas pela 
sociedade (desmatamentos, assoreamento de córregos, etc.), onde o 
meio científico juntamente com a comunidade caminha no sentido de 
amenizar os danos e até mesmo procurar alternativas viáveis que não 
causem consequências desastrosas ao meio. O grande crescimento 
populacional desordenado conseqüentemente requer um aumento na 
produção de alimentos para atender, por exemplo, a demanda de 
mercado de determinada região. Na tentativa de se obter cada vez 
maior produtividade vêm se criando novas tecnologias que favoreçam 
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esta produção. Contudo, em muitos casos, de nada adianta se não 
houver solos conservados, seja pela sua textura, fertilidade ou até 
mesmo pela capacidade de absorção de água.   

Na busca de superar cada vez mais a produção, novas áreas são 
destinadas à agropecuária, e a falta de planejamento no manejo das 
novas áreas exploradas pode acarretar num desgaste acelerado do 
solo. A degradação do meio físico é um dos problemas mais críticos e 
difíceis enfrentados atualmente e já podem ser vistos por toda a parte 
sinais de seu desgaste.  

Desse modo, para encontrar soluções de conservação para o 
meio é importante lembrar que predizer as conseqüências das ações 
humanas e ainda esperar que os conceitos de conservação venham a 
ser aceitos pelas pessoas é muito difícil e complexo, se elas mesmas 
não possuem um conhecimento básico dos sistemas naturais que 
tentamos manejar, para beneficio mútuo. A erosão é um dos indícios 
do desgaste do meio físico, facilmente perceptível na maioria das 
áreas rurais e urbanas (STOCKING, 1986). 

Segundo Saturnino e Landers (1997), a erosão é um dano grave 
para o agricultor rural e mundialmente tem se constatado que ela tem 
degradado um valioso patrimônio constituído pelos solos mais férteis, 
pelos recursos hídricos e pela biodiversidade inviabilizando áreas, 
propriedades, regiões e até mesmo países. Por exemplo, o Brasil perde 
anualmente, pelo menos quinhentos milhões de toneladas de terra 
através da erosão, correspondendo à retirada de 10 cm a 15 cm de 
espessura numa área de 2.800.000.000 m² de terra (BERTONI & 
LOMBARDI NETO, 1999). Ainda de acordo com os autores acima, 
essa perda de solo influencia diretamente a produtividade das culturas 
agrícolas, tendo-se em alguns casos de solos seriamente erodidos, a 
perda total da capacidade produtiva. 

De acordo com Barros e Guimarães (2005) tem-se ainda a 
erosão geológica, ou natural, que se manifesta em virtude dos 
processos de modificação da crosta terrestre, cujo reconhecimento 
ocorre com longos períodos de atividade. A maioria dos problemas 
que causam impactos ambientais é oriunda da ação do homem sobre 
o meio ambiente ao longo de sua própria evolução. Ainda 
corroborando com os autores acima, no caso específico do solo no 
Brasil, temos sinais de intervenção e degradação desde os tempos do 
Império, por meio das estradas rurais, das trilhas de carro de boi, 
onde as rodas finas e rígidas de madeira sulcavam o solo e na época 
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das chuvas guiava as enxurradas, provocando erosão. No presente 
temos inúmeras intervenções desastrosas. Duas foram marcantes para 
o desgaste acelerado dos solos: o desmatamento nos últimos 50 anos 
para a produção do carvão vegetal e o uso incorreto para a 
agropecuária ou obras de engenharia civil (estradas, mineração, etc.). 

O grande problema é que a partir de 1950 houve um aumento 
desenfreado do desmatamento para a obtenção do carvão vegetal, e 
posteriormente o uso dessas áreas para o cultivo de lavouras ou então 
para pastagens sem o emprego de um manejo adequado (medidas 
para evitar o desmatamento intensivo, para evitar o desenvolvimento 
de trilhas de gado no terreno, etc.), causando danos irreversíveis aos 
nossos solos, cursos de água e a perda da fauna e flora, além do uso 
de uma técnica antiga, mas ainda muito utilizada, que deixa o solo 
bastante comprometido: as queimadas no manejo das pastagens. A 
vegetação seja ela rasteira ou de grande porte é de fundamental 
importância para a preservação do solo, funcionando como uma 
barreira natural, que protege o solo das chuvas, pois, as gotículas de 
água, primeiro cairão nas folhas das árvores que amortecerão parte da 
força cinética das gotas e quando estas tocarem o solo terão menos 
velocidade e força, evitando que degradem o solo e levem consigo as 
partículas desprendidas. Após a retirada da cobertura vegetal, o solo 
fica exposto a diversas intempéries como o sol, chuvas, entre outras, 
culminando na redução da permeabilidade em conseqüência de sua 
compactação.  

Todo esse processo pode ainda se tornar mais agressivo ao 
ambiente, pois o solo retirado de um determinado lugar pelo 
escoamento laminar irá se acumular no leito dos rios causando 
assoreamentos, enchentes e alterando todo o ecossistema hídrico. As 
diversas feições erosivas estão ligadas diretamente a falta de 
planejamento adequado que respeite as diversificações do meio físico 
e as tendências naturais de evolução dos solos locais. Para o controle 
dos processos erosivos é necessária uma caracterização mais próxima 
da realidade estudada dos mecanismos e fatores relacionados. Estudos 
e soluções de contenção, correção das diversas feições e tipos de 
impactos erosivos ao meio físico requerem conhecimento e projetos 
adequados a cada tipo de erosão encontrada, o que nos faz reportar a 
Salomão e Iwasa (1995), que nos afirmam que é fundamental 
conhecer as características das dinâmicas ocorrências erosivas. 
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III METODOLOGIA 
 
A metodologia apoia-se na análise dos mapeamentos 

pedológicos e geomorfológicos já existentes da 
SEMARH/METAGO (1999), tendo como base material imagens de 
satélites CBERS 2; fotografias aéreas USAF de 1964 e no uso dos 
softwares de geoprocessamento Arcview 3.2 e ENVI 4.0. Como base 
referencial ao desenvolvimento dos trabalhos, buscamos orientação 
na metodologia utilizada por Santoro (2000), que em sua tese de 
doutorado, faz uso de parâmetros escalonares na identificação da 
susceptibilidade a processos erosivos de determinada área, levando 
em consideração sua vulnerabilidade às atividades econômicas e 
industriais, bem como as ocasionadas por causas naturais, elaborando 
como sínteses dessas análises, cartas de vulnerabilidade a processos 
erosivos. Para tanto, a pesquisa se dividiu em cinco fases de 
planejamento e execução. Na primeira fase, levantou-se dados e 
informações pertinentes à pesquisa já existentes. Foi utilizado o 
Zoneamento Ambiental da SEMARH/METAGO (1999) com seus 
mapas pedológicos e geomorfológicos, buscando informações 
necessárias para embasar a construção dos mapas resultados. Na 
segunda fase, através de fotointerpretação das fotografias USAF de 
1964 e das imagens de Satélites 
(CBERS_2_CCD1XS_20060903_158_120_ BAND1, BAND2, 
BAND3, BAND4) e 
(CBERS_2_CCD1XS_20061120_158_120_BAND1, BAND2, 
BAND3, BAND4) de Agosto de 2007, buscou-se compreender a 
dinâmica evolutiva do uso e ocupação do solo e traçar dados 
comparativos do município de Morrinhos: suas áreas de maior 
susceptibilidade a erosão e vulnerabilidade natural. Na terceira etapa, 
partiu-se para visitas in loco para verificação e coleta de dados para 
confirmação dos dados levantados através das fotointerpretações. Na 
quarta fase, através dos softwares Arcview 3.2 e Envi 4.0, e da 
compilação das cartas já existentes do SEMARH/METAGO (1999) 
foram elaborados três documentos cartográficos preliminares (Mapa 
de uso da terra e Mapa de susceptibilidade a erosões do município de 
Morrinhos e o Mapa de vulnerabilidade). Na quinta e última etapa 
houve à construção descritiva dos resultados de maneira que os dados 
obtidos na pesquisa dessem condições de analisar as interferências 



 Rildo Aparecido Costa e Clóvis Cruvinel da Silva Júnior 160 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

resultantes das variadas formas de ocupação da terra na dinâmica da 
erodibilidade local. 

 
IV RESULTADOS 

 
Os resultados demonstraram que a pedologia do município de 

Morrinhos, é composta por Cambissolos, Latossolos Vermelho-
escuro, Neossolos, Nitossolos Vermelhos, Podzólico Vermelho-
Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro (Fig.2).  As análises por 
interpolação dos mapas pedológicos e geomorfológicos evidenciaram 
tanto a susceptibilidade, quanto a vulnerabilidade da área em estudo. 
Por meio do mapa de uso da terra observamos que a forma de 
ocupação antrópica muitas vezes não leva em consideração os fatores 
delimitantes do meio físico, causando em quase toda a Chapada de 
Morrinhos, um „pré-esgotamento‟ dos seus solos, condicionado por 
monoculturas e criação de gado, modificando a paisagem natural.  

Novas áreas agrícolas e novas culturas recém-implantadas no 
município como a cana-de-açúcar, e a citricultura (Laranja e Goiaba) 
agravam mais ainda o desgaste do solo por situarem em solos com 
maior vulnerabilidade a processos erosivos.  Nas planícies e nas redes 
de drenagem, a ocupação foi observada em quase totalidade do 
terreno, com agravantes hídricos. Entre esses agravantes, podem ser 
citados os casos do ribeirão Areia (Fig.3), o ribeirão Paraíso na zona 
rural e o Córrego Maria Lucinda nos limites da área urbana do 
município  onde ocorre assoreamentos dos seus leitos, ocasionados 
por erosões em suas margens. 

 Outro fator identificado é que o esgotamento dos solos está 
condicionando a substituição das culturas de subsistência e de 
pequena pecuária, antes instaladas nas chapadas de Morrinhos, pela 
atividade „agropecuária de exportação‟ trazida pelo aumento das 
grandes propriedades rurais que devido a atividade de plantation 
necessita de infraestrutura e de logística para se manter a exemplo de 
estradas para escoamento de sua produção. O problema é que na 
maior parte destas vias se verifica problemas de engenharia, que em 
períodos de chuva, tem possibilitado aumento do escoamento 
superficial afetando diretamente as redes de drenagem pelo 
assoreamento de seus canais.  
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Figura 2: Mapa Pedológico do Município de Morrinhos – Adaptado da 
Escala de 1:250000 do Zoneamento Ambiental da Microrregião do Meia 
Ponte – Goiás. SEMARH/METAGO, 1999. 
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Figura 3: Voçoroca Areião – Município de Morrinhos – Limite da Chapada 
de Morrinhos/médio/Rib. das Araras. Fotografia CCSJ/2007. 

 
A dinâmica desse processo não possui diagnósticos sistemáticos 

que determinem e identifiquem possíveis tendências de saturação do 
solo, sobrecarga hídrica e conseqüentes desgastes erosivos por 
ravinas, sulcos e voçorocas. Sendo assim, quando se dá a intervenção 
antrópica, por meio de atividades não planejadas em áreas de maior 
susceptibilidade natural, o processo de alteração do meio físico é 
acelerado (Fig.4), o que segundo Santoro (2000, p. 65), diante desse 
quadro atual na área em estudo, o enfoque dado a esta pesquisa 
assume caráter „morfodinâmico‟, [...], “pois, existe um dinamismo 
natural do meio físico que não pode ser ignorado quando existe a 
preocupação com a organização do espaço ou a reordenação do 
mesmo, quer no sentido corretivo ou preventivo”. 

 

   
Figura 4. Aceleração da degradação ao meio físico e desmoronamento de 
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partículas de solo ocasionado pelo efeito da ação humana no terreno. – Voçoroca 
Areião – Morrinhos – GO. Fotografia CCSJ/2006. 

 
Assim, quanto à susceptibilidade natural a erosão (Fig.5) ao 

meio físico constituinte do município de Morrinhos, foi possível 
considerar que as principais áreas de desgastes naturais são as bordas 
das Chapadas de Morrinhos. Estas áreas são classificadas e dividas 
conforme o quadro 1 a seguir. 

 
Quadro 1: Susceptibilidade do Relevo de Morrinhos – GO. 

 
Áreas de 0% a 40% de Susceptibilidade – Abrange porções 

leste, nordeste e sudeste; parte da sudoeste e central do município, 
caracterizada por explorações em sua maioria por pastagens e com 
pequenas parcelas de culturas (principalmente milho e soja) e pecuária 
extensiva de leite e corte que em médio prazo poderá provocar o 
surgimento de processos erosivos de maior intensidade, caso não 
sejam adotadas formas adequadas de ocupação destes espaços. 

 
a) Áreas de 40% a 70% de Susceptibilidade – Esta 

porção abrange a região oeste do município. Caracteriza-se pela 
presença de propriedades rurais de médio a grande porte; predomínio 
de pastagens, de pouca infra-estrutura. É a área mais diversificada e de 
maior dinamismo em termos geomorfológicos (Fig. 6) e por isso com 
grandes possibilidades de apresentar gradativo aumento dos processos 
erosivos. Ocorre em grande parte da rede de drenagem da região a lavra 
predatória de areia e argila, com danos ambientais ligados aos processos 
erosivos decorrentes do desrespeito às faixas de mata ciliar. Possui ainda 
áreas consolidadas em processo de transformação devido a grandes 
empreendimentos pecuários o que acaba por contribuir para a 
reformulação paisagística da região. Os principais agravantes desta área 
provêm do descontrole desses processos de transformação tais como 
ocupação em vertentes com declividades médias e solos arenosos, com 
riscos para o meio físico local. 

 
 
Áreas de 70% a 100% de Susceptibilidade – Esta porção 

abrange principalmente as regiões norte, central e parte do sul do 



 Rildo Aparecido Costa e Clóvis Cruvinel da Silva Júnior 164 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

 
 

O mapa de uso da terra (Fig.8) demonstra o descontrole 
estrutural e a falta de planejamento na ocupação do solo com altas 
concentrações de pivôs, pastagens e plantações, o que pode acarretar 
em processos e feições erosivas diversas. Apresenta em sua maioria 
predomínio de pastagens e nas chapadas culturas diversas e duas áreas 
de tensões ecológicas, ou seja, conflitos que ocorrem entre o processo 
de uso e ocupação da terra no município de Morrinhos. 

município. São nestas áreas onde encontramos a maior concentração de 
susceptibilidades a erosões e maior concentração de propriedades rurais e 
conseqüentemente agrícolas. Localizam-se nestes terrenos a maior parte 
dos pivôs centrais existentes; grandes pastagens e extensas plantações de 
soja e milho, caracterizando uma paisagem modificada contínua. Há 
presença em menor número de vegetações naturais não ocupadas. A 
degradação do meio físico é acentuada devido à alta mecanização agrícola 
aplicada nas grandes lavouras; assoreamentos e desgaste hídricos para 
manutenção dos inúmeros pivôs. Na área central do município está 
instalada a área urbana e o lixão sem nenhum sistema de tratamento e 
destinação final de resíduos. As atividades agrícolas que se destacam são a 
produção de grãos e de tomate e a pecuária leiteira. É a porção com maior 
susceptibilidade a erosão e vulnerabilidade, apresentando os maiores 
problemas associados às formas inadequadas de ocupação do meio 
físico, o que Santoro (2000) nos diz que, portanto, com perspectivas 
bastante concretas de ter o seu quadro de degradação ambiental 
causado por processos erosivos, aumentado em pequeno espaço de 
tempo. Quanto à vulnerabilidade do município de Morrinhos (Fig.7) é 
classificada com 15% - Moderada a Forte; 35% de Fraca a Moderada; 
5% de Forte a Muito Forte; 10% Forte; 5% Muito Fraca; 20% Muito 
Fraca a Fraca e 10% e 10% moderada. 
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Figura 5. Mapa de Susceptibilidade a erosão – confeccionado a partir de dados da SEMARH/METAGO (1999) e imagens de satélites do CBERS de 
agosto de 2007. 
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Figura 6: Mapa Geomorfológico do Município de Morrinhos – Adaptado da Escala de 1:250.000 do 
Zoneamento Ambiental da Microrregião Meia Ponte – Goiás. SEMARH/METAGO, 1999. 
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Figura 7. Mapa de Vulnerabilidade do Município de Morrinhos – Adaptado da Escala de 1:250.000 do 
Zoneamento Ambiental da Microrregião Meia Ponte – Goiás. SEMARH/METAGO, 1999. 
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Figura 8. Mapa de uso da terra – confeccionado a partir de dados da SEMARH/METAGO (1999) e imagens de satélites do CBERS de agosto de 2007. 
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Portanto, pode-se considerar que, devido ao uso e ocupação no 
relevo do município, seus principais problemas são as erosões, 
ocorridas devido ao mau uso da terra e o uso intensivo da água para a 
irrigação dessas áreas agricultáveis. Por isso a necessidade de se 
executar a presente pesquisa que servirá de subsídio para um futuro 
zoneamento do município de Morrinhos. 

 
V CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Uma análise-diagnóstico bem executada, apoiada em estudos 

pedológicos, geomorfológicos e geotécnicos das áreas-risco de maior 
susceptibilidade a erosões e um conhecimento do uso da terra, pode 
ajudar a remediar e até mesmo corrigir as várias feições erosivas que 
podem a vir existir nos terrenos. De acordo com Santoro (2000), o 
conhecimento dos diversos fatores que interferem na gênese e 
evolução das erosões é uma tarefa bastante difícil e exige estudos 
extremamente completos e detalhados. Sabemos que o estudo 
realizado foi apenas para termos ideia das principais áreas de riscos a 
futuras erosões e caracterização das existentes, além de proporcionar 
conhecer a vulnerabilidade do município de Morrinhos. Os resultados 
alcançados foram apenas iniciais, considerando-se as afirmações 
acima de Santoro (2000). Apesar de iniciais podemos elaborar as 
seguintes considerações:  

- Todo o município de Morrinhos está sofrendo com a 
aceleração desenfreada da agropecuária que subsequente traz consigo 
problemas para o meio físico principalmente devido ao surgimento de 
erosões;  

- Os dados e resultados preliminares servirão para um estudo 
mais detalhado usando o mapeamento geotécnico e softwares de 
geoprocessamento para elaboração de planejamentos ambientais que 
visem diminuir os impactos da ação humana aos solos que ocupam;  

- Quanto ao desenvolvimento dos processos erosivos, é 
necessária a adoção de medidas de intervenção ao meio físico e 
contenção em áreas de risco por meio de planejamentos rurais que 
visem um ambiente mais equilibrado em relação ao seu uso. 

O crescimento agropecuário contínuo e acelerado da região 
preocupa, pois suas aplicações ocorrem em algumas áreas de alta 
suscetibilidade à erosão, seja pela pecuária extensiva ou por 
monoculturas, o que acaba ocasionando elevado número de feições 
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erosivas; É necessário avaliar as fragilidades do meio físico, quanto à 
suscetibilidade de atuação de processos geodinâmicos, pois tal 
avaliação permitirá estabelecer diretrizes para o melhor 
enquadramento ambiental da maioria das zonas de susceptibilidade 
definidas. Corroborando com Santoro (2000), é basilar que o poder 
público, as agências rurais, e os próprios usuários visem estabelecer 
uma política gestora para o uso e para o controle aos problemas 
relacionados com a erosão em áreas rurais, pois assim essa ação em 
conjunto por meio de abordagens preservacionistas, otimização de 
recursos, proporcionará uma diminuição nos custos para a gestão 
dessas áreas e consequentemente, menor número de ações 
mitigatórias. Assim a identificação e representação cartográficas de 
diferentes categorias de uso e ocupação, susceptibilidade e 
vulnerabilidade do solo, em formato e adequadas a estudos integrados 
do meio físico, estudos geoambientais são essenciais para entender a 
funcionalidade da dinâmica evolutiva da ação antrópica sobre o meio. 
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RESUMO 
O mapeamento da cobertura vegetal no sertão nordestino é relevante 
para se ter uma base cartográfica atualizada e disponível para 
pesquisas puras e aplicadas. Assim, o objetivo deste trabalho é 
apresentar na forma temática (escala 1:100.000) os tipos de coberturas 
vegetais da região semiárida entre os estados do Rio Grande do Norte 
e Paraíba, denominada de Província Borborema. O mapa de 
vegetação foi realizado pela interpretação visual das imagens 
Aster/Terra, originando assim, um mapa atualizado, haja vista que as 
imagens são de janeiro de 2010 e os trabalhos de reconhecimento dos 
alvos mapeados em campo foram realizados em janeiro e março. Para 
a interpretação das imagens foram utilizados os elementos de 
fotointerpretação. O trabalho de campo com apoio de GPS e 
próximo à data de imageamento das imagens foi um grande facilitador 
na fotinterpretação. As classes de cobertura vegetal natural mapeadas 
são compostas por Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa, Savana-
Estépica Parque, Savana-Estépica Arborizada e Savana-Estépica 
Florestada. Ainda foram destacadas as áreas urbanas, áreas de 
agropecuária familiar e solo exposto. O produto final é de grande 
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importância devido a carência de mapeamentos na escala adota ou 
maiores na área de estudo. 
Palavras-chaves: Cobertura vegetal, Savana-Estépica, imagens Aster 
 
ABSTRACT 
The mapping of vegetal cover in northeastern interior native is 
applicable to have a cartographic base updated and available to pure 
and applied researches. So, the objective of this work is present in 
thematic form (scale: 1:100.000) the types of vegetal cover of semi-
arid region between the states of Rio Grande do Norte and Paraíba, 
called Borborema Province. The vegetation map was realized from 
visual interpretation of Aster/Terra images, producing thus, an 
updated map, in seen that images are from January 2010 and the 
works of recognition of classes mapped in land were realized in 
January and March. To interpret these images were used the 
photointerpretation elements. The work camp were supported with 
GPS and near the date of images imaging was a strong support in 
photointerpretation. The class of natural vegetal cover mapped are 
composed by Grassy-Wood Steppe Savanna, Parkland Steppe 
Savanna, Arboreous Steppe Savanna and Forest Steppe. It was still 
did featured the urban area, family agriculture areas and exposed land. 
The result has a big importance because of lack mapping in adopted 
scale or more, in study areas. 
Key-words: Vegetal cover, Steppe Savanna, Aster images. 
 
RESUMEN 
El mapeo  de la cobertura vegetal en la región del Nordeste es 
relevante para que se tenga una base cartográfica actualizada y 
disponible para las investigaciones puras y aplicadas. Así, el objetivo 
de este trabajo es presentar en la forma temática (escala 1:100.000) los 
tipos de coberturas vegetais de la región semiárida entre los estados 
de Rio Grande de Norte y Paraíba, denominada de Provincia 
Borborema. El mapa de la vegetación fue realizado por la 
interpretación visual de las imágenes Aster/Terra, originando así, un 
mapa actualizado, hay que tener en cuenta que las imágenes son de 
enero de 2010 y los trabajos de reconocimiento de los sitios de los 
mapeos en el campo fueron realizados en enero y marzo. Para la 
interpretación de las imágenes fueron utilizados los elementos de 
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fotointerpretación. El trabajo de campo con el apoyo de GPS y 
próximo a la fecha de la coleta de la imagen fue un gran facilitador en 
la fotointerpretación. Las clases de cobertura vegetal natural del 
mapeo son compuestas por Sabana-Estépica: Gramíneo-Leñosa, 
Parque, Arborizada y Floreada. Todavía fueron destacadas las áreas 
urbanas, áreas de agropecuaria familiar y suelo expuesto. El producto 
final es de gran importancia debido a la carencia de mapeos en la 
escala adoptada o más extenso en las áreas de estudio. 
Palabras clave: Cobertura vegetal, Sabana-Estépica, imagen Aster. 
     
I INTRODUÇÃO 
 

O mapeamento da cobertura vegetal é de grande importância, 
na medida em que protege os solos contra a erosão e influencia 
diretamente no ciclo hidrológico. No semiárido nordestino, a 
evaporação é maior que a precipitação e as águas pluviais não são 
suficientes para formar mananciais perenes, apresentando secas 
prolongadas e baixos índices pluviométricos. As precipitações são 
concentradas em pontos (má distribuição das chuvas) e em um 
período de tempo muito curto, o que causa o extravasamento das 
águas das represas, provocando o processo erosivo, processo este 
intensificado por apresentar terrenos formados por solos rasos e 
arenosos a pedregosos, altamente susceptíveis à erosão. 

O objetivo desse trabalho é o mapeamento temático da 
cobertura vegetal da Província Borborema de acordo com a legenda 
proposta pelo Manual Técnico de Vegetação do IBGE (1992) e por 
técnicas de interpretação visual de imagens orbitais (Aster) do ano de 
2010. Desta forma, além de ser um documento cartográfico 
atualizado de base para pesquisas puras e aplicadas no manejo 
agrícola, florestal e hídrico como também no controle dos processos 
erosivos, de assoreamento e desertificação, este mapa pode ser 
modificado de forma rápida e efetiva a partir do momento que novas 
informações estejam disponíveis ou que transformações no meio 
ambiente ocorram, pois qualquer que seja a organização espacial do 
uso da terra em um período raramente é permanente ou estático. 

A área de estudo compreende a Folha Jardim do Seridó, escala 
1:100.000, delimitada pelos paralelos 6º 30’ a 7º 00’ de latitude Sul e 
pelos meridianos 37º 00’ a 36º 30’ de longitude Oeste, a qual está 
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inserida na Microrregião do Seridó Oriental Norte-riograndesense e 
das Microrregiões do Seridó Oriental e Ocidental Paraibano (Figura 
1). 

 

 
Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo, com os respectivos 
municípios dos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba (Folha Jardim 
do Seridó). 



Mapeamento da Vegetação na Província  
Borborema através de Imagem de Satélite                                       177 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2  

 
II MATERIAL E MÉTODO 

 
Os materiais necessários para o desenvolvimento deste trabalho 

foram as imagens Aster (bandas 1, 2 e 3) com resolução espacial de 15 
metros cobrindo toda a área; a Carta Topográfica Folha Jardim do 
Seridó (SB.24-Z-B-V) produzida pela SUDENE (Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste), os materiais complementares como o 
mapa de vegetação do Projeto RADAMBRASIL e bibliografias de 
apoio; o GPS (Global Positioning System) navegador; e por fim, o 
programa de geoprocessamento SPRING (Sistema de Processamento 
de Informações Georreferenciadas). 

O procedimento metodológico foi dividido em duas etapas: 
compilação de dados e operacionalização de dados. A primeira etapa 
reúne as atividades de levantamento e seleção dos dados e também os 
trabalhos de campo. Os trabalhos de campo foram realizados para 
fins de reconhecimento da área e posteriormente para coleta de 
informações adicionais e para verificação e validação do resultado 
final. A segunda etapa inclui a preparação dos dados, ou seja, 
importação da cartografia básica de formato digital; conversão de 
formatos e registro das imagens Aster para o sistema de projeção 
adotado e a fotointerpretação, digitalização e das classes temáticas de 
interesse. 

Com relação à cartografia básica, esta já se encontrava no 
formato digital DXF, assim, foram realizadas duas operações: 
importação e mosaico, efetuadas pela função do SPRING 
denominada Importar com a opção Mosaico ativada. A base 
cartográfica foi importada para um Banco de Dado Georreferenciado 
(BDG), previamente criado, com gerenciador ACESS na projeção 
UTM/Córrego Alegre com meridiano central 450 Oeste, cujo 
retângulo envolvente da área de estudo possui as coordenadas plano-
retângulares: Xmin = 720973 metros, Ymim = 9225725 metros, 
Xmax = 776520 metros e Ymax = 9280788 metros. A escala adotada 
foi de 100.000, de acordo com a base cartográfica e a resolução 
espacial dos pixels foi de acordo com a resolução da imagem Aster, 
ou seja, 15 metros. 

As imagens Aster em formato HDF foram primeiramente 
visualizadas no programa IMPIMA, que é o módulo para leitura das 
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imagens do SPRING e geração dos arquivos de imagens no formato 
GRIB, que é o formato de armazenamento de imagens no SPRING. 
Após a conversão de formato foi efetuado um recorte na imagem, 
pois a área de estudo é menor que a cena Aster. Em seguida, o 
sistema de coordenada original das imagens GRIB foi transformado 
para o sistema de coordenada de referência definido anteriormente. 
Desta forma, a correção geométrica foi realizada pelo estabelecimento 
de uma relação entre sistemas de coordenadas do mapa e da imagem e 
se baseou na presença de pontos de controle tanto na imagem quanto 
no mapa. A partir das coordenadas desses pontos na imagem e no 
mapa estimaram-se os coeficientes do polinômio que ajustou a 
imagem. Então, os pixels da imagem corrigida tiveram seus níveis de 
cinza reamostrados em função da não coincidência com as da imagem 
original. Para esta transformação utilizou-se o método da interpolação 
do vizinho mais próximo, pois preserva melhor as características 
radiométricas da imagem original. Para a coleta de pontos de controle, 
foi utilizado o mapa de drenagem no formato digital disponibilizado 
pelo BDG e foram coletados 12 pontos de controle nas interseções 
de alguns rios com seus afluentes e que estavam, por sua vez, bem 
visíveis nas imagens. Destes pontos, foram selecionados os cinco 
melhores, isto é, pontos bem distribuídos na área de estudo e que 
apresentavam o menor erro médio quadrático (menor que 15 metros). 

Já com as imagens registradas e inseridas no BDG do SPRING, 
foi realizada a interpretação visual. A fotointerpretação e a 
digitalização foram realizadas praticamente ao mesmo tempo e a 
maior preocupação foi com a melhor identificação, delimitação e 
posterior digitalização dos alvos de interesse. Para facilitar a 
discriminação dos alvos, ou seja, para melhorar a qualidade dos dados 
originais das imagens Aster, realizou-se os seguintes pré-
processamentos nas imagens: composições coloridas e realces de 
contrastes. 

A expansão linear foi o método utilizado para ampliar o 
contraste das imagens Aster, que é uma maneira simples de aumentar 
o contraste de uma imagem, mas bastante eficiente para realçar os 
alvos. Para executar essa transformação é necessário encontrar uma 
função linear que ajuste a relação entre o número digital e o nível 
visual de 0 a 255. A função de transferência é uma reta e apenas dois 
parâmetros são controlados: a inclinação da reta que controla a 
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quantidade de aumento de contraste e o ponto de interseção com o 
eixo X, que controla a intensidade média da imagem final. 
Matematicamente, a média e o desvio-padrão são utilizados para 
determinar o intervalo de variação dos dados. O histograma de saída 
da imagem é idêntico em formato ao de entrada (histograma da 
imagem original), exceto que ela terá um valor médio e espalhamento 
diferentes. 

É possível obter um número muito maior de informações por 
meio de uma imagem colorida que por meio de uma imagem 
monocromática (preto e branco), isto se deve ao fato do olho 
humano ser mais sensível a cores que aos tons de cinza (NOVO, 
1988). Desta forma, a utilização das composições coloridas permite, 
juntamente com o realce das imagens, delimitar com maior facilidade 
os alvos de interesse. Como as imagens Aster de resolução de 15 
metros utilizadas correspondem aos comprimentos de onda da faixa 
do verde (banda 1), do vermelho (banda 2) e do infra-vermelho 
próximo (banda 3), as composições coloridas que apresentam melhor 
destaque tanto para a vegetação são as seguintes: 3R/2G/1B e 
2R/3G/1B. Vários trabalhos foram publicados pela comunidade 
científica brasileira, priorizando as imagens Aster ao invés das 
imagens Landsat e Spot, tradicionalmente utilizadas para o 
mapeamento da vegetação e do uso da terra, dos quais merecem 
destaque: Mello et al. (2007); Nascimento et al. (2006); Fidalgo e 
Abreu (2005); e Francelino et al (2003). 

Antes de prosseguir, destaca-se que a interpretação diretamente 
na tela do computador possui algumas vantagens, tais como: 
possibilidade de utilizar inúmeras ampliações de área na imagem, 
permitindo identificar e desenhar melhor os limites dos alvos; criação 
de novas imagens sobre as bandas originais (realces de contraste e 
composição colorida); as informações auxiliares, como o mapa de 
vegetação do Projeto RADAMBRASIL e os pontos estudados em 
campo e georreferenciados através do GPS, podem ser facilmente 
ajustadas e sobrepostas às imagens Aster para ajudar na discriminação 
e adequada delimitação dos alvos; e por fim, os alvos são digitalizados 
diretamente, não existindo o overlay, tampouco problemas de 
distorções, erros e ajustes, comuns nas atividades manuais, desde a 
interpretação da imagem até o desenho do mapa final. 
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No processo de interpretação, a cada categoria de cobertura 
vegetal e uso do solo está associada importante feição para a sua 
identificação. Para o intérprete, as características mais importantes na 
interpretação de vegetação são: tonalidades/cor, textura e forma. A 
interpretação das imagens apoiou-se na técnica sistemática, utilizando 
os padrões de identificação dos alvos, como também, se baseou no 
método das chaves de identificação, cuja finalidade é organizar o 
material utilizado no reconhecimento dos objetos e na interpretação 
de seu significado. É importante ressaltar que a legenda das classes de 
vegetação foi definida segundo a nomenclatura adotada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1992), nas verificações 
em campo e na escala de trabalho. De acordo com a Classificação do 
IBGE, o tipo de vegetação dominante no semiárido nordestino é a 
Savana-Estépica, divididas em quatro subgrupos (Florestada, 
Arborizada, Parque e Gramíneo-lenhosa). Para a distinção entre estes 
subgrupos foi essencial o trabalho de campo. Dentre os vários 
trabalhos utilizando esta metodologia podem ser citados Sá et al. 
(2009); Rodal et al. (2008); Barros et al. (2007) e Galvíncio et al. 
(2007); 

 Para esse fim, os padrões inicialmente observados nas imagens 
foram caracterizados segundo os parâmetros de interpretação: 
tonalidade (alta, média alta, média baixa, baixa), cor (vermelha, verde, 
magenta e cian do espaço de cor RGB), textura (lisa, média lisa, media 
rugosa e rugosa) e forma (regular e irregular). As tonalidades alta e 
média alta apresentadas pelos grupos das Savanas-Estépicas Parque e 
Gramíneo-Lenhosa são devidas a grande contribuição do alvo solo e 
ao menor retroespalhamento da Radiação Eletromagnética (REM) 
desses grupos. Em oposição, as tonalidades média baixa e baixa, 
características das Savanas-Estépicas Florestada e Arborizada, são 
devidas a pequena contribuição do solo e ao maior 
restroespalhamento da REM no dossel desses grupos. Dessa forma, a 
separação por interpretação visual entre as Savanas-Estépicas Parque 
e Gramíneo-Lenhosa, assim como entre as Savanas-Estépicas 
Florestada e Arborizada só foi possível com as composições coloridas 
3R/2G/1B e 2R/3G/1B das imagens Aster. A Savana-Estépica 
Florestada apresentava cores mais avermelhadas e esverdeadas do que 
a Savana-Estépica Arborizada nas respectivas composições coloridas. 
Por sua, as Savanas-Estépicas Parque Gramíneo-Lenhosa 
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apresentavam cores magenta e cian nas respectivas composições, 
devido diferença da contribuição do solo (menor contribuição na 
Parque e maior, na Gramíneo-Lenhosa). A análise dos diagramas de 
freqüências tanto dos tons de cinza quanto dos matizes, disponíveis 
no SPRING, possibilitou esse tipo de interpretação e discriminação 
de alvos com diferenças tênues de radiâncias. Os alvos identificados 
na fotointerpretação foram comprovados em campo e aqueles 
delimitados, mas não identificados, foram determinados em campo e 
utilizados como chaves para interpretação em toda a imagem. 
Terminada a interpretação visual, o cálculo das classes temáticas foi 
feito utilizando o comando Cálculo de Área, rotina disponível no 
SPRING. 

  
III RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
O mapa de cobertura vegetal natural (Figura 2) foi realizado 

pela interpretação visual das imagens Aster/Terra, originando assim, 
um mapa atualizado, haja vista que as imagens são de janeiro de 2010 
e os trabalhos de reconhecimento dos alvos mapeados em campo 
foram realizados em janeiro e março do mesmo ano. É importante 
ressaltar que o sertão semiárido nordestino apresenta dois períodos 
secos anuais, um com um longo déficit hídrico seguido de chuvas 
intermitentes e outro seguido de chuvas torrenciais. Na época da 
aquisição das imagens dos trabalhos de campo, ocorreram chuvas 
torrenciais, o que facilitou o mapeamento da vegetação, 
principalmente no processo de distinção dos subgrupos. Este fato é 
importante devido às características espectrais tanto no visível quanto 
no infravermelho do espectro (EPIFHANIO et al., 2009; MOREIRA, 
2007). 

Dos 3.025 km2 de área de estudo, 12 km2 (1%) está ocupada por 
áreas urbanas, o que resulta em 3.013 km2 para a vegetação natural, 
agropecuária familiar e solo exposto. Deste total, 2.668 km2 é 
composta pela cobertura vegetal natural, o que totaliza 
aproximadamente 87%, com predominância das Savanas-Estépicas 
Gramíneo Lenhosa, Parque e Arborizada com 790 km2 (26%), 790 
km2 (25%) e 633 km2 (21%), respectivamente e 473 km2 (15%) de 
Savana-Estépica Florestada. Os demais 12% (345 km2) de áreas, 122 
km2 (4%) são utilizadas para agropecuária familiar e 223 km2 (8%) são 
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solos expostos localizados na sua maioria nas planícies de inundação e 
canais de água superficiais secos, áreas desmatadas e uma pequena 
parte preparada pra plantio. 

 

 
Figura 2 - Mapa de vegetação natural e uso da terra da Província Pegmatítica 
da Borborema entre os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba (Folha 
Jardim Seridó). 
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Os aspectos fisionômicos de ação antrópica apresentaram uma 
certa variabilidade de tipos de usos da terra, mas, que em virtude das 
limitações impostas pela resolução espacial das imagens orbitais, 
impediu que as feições de uso específicas fossem inclusas no mapa. 
No entanto, pelo trabalho de campo, podem ser citados pequenas 
plantações de palma, macaxeira, agave, milho, algodão e cajueiro, 
compondo a classe agrícola familiar. Além disso, muitas áreas são 
compostas por mineração, associados ou não aos corpos 
pegmatíticos. Até 2002 foram cadastradas pelo menos um conjunto 
de 621 (seiscentos e vinte e uma) ocorrências minerais na área de 
estudo (DNPM, 2002). 

A Savana-Estépica Florestada (Figura 3) é caracterizada por 
indivíduos com altura que varia de 5 a 7metros, com troncos grossos 
e bastante ramificado e em geral provido de espinhos e/ou acúleos, 
com total decidualidade na época desfavorável (seca). A flora do 
sertão nordestino que abrange esse subgrupo é representada pelos 
seguintes gêneros: Cavanillesia, Ceiba, Adansônia, Schinopsis, Astronium, 
Acacia, Mimosa, Cássia (MAIA, 2004). 

 

 
Figura 3 - A Savana-Estépica Florestada é caracterizada por grossos troncos 
e com intensa ramificações dos galhos. 
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A Savana-Estépica Arborizada (Figura 4) apresenta as mesmas 
características florísticas da fisionomia ecológica anterior, porém os 
indivíduos que o compõem são mais baixos e as espécies dominantes 
nesta formação fitogeográfica são: Spondias tuberosa Arruda 
(Anacardiaceae - umbuzeiro), Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett 
(Burseraceae - imburana), Cnidoscolus phyllacanthus (Müll.Arg.) Pax & 
L.Hoffm. (Euphorbiaceae - faveleiro), Aspidosperma pyrifolium Mart. 
(Apocynaceae - pereiro) e vários ecótipos do gênero Mimosa (Leg. 
Mimosoideae) (MAIA, 2004). 

 

 
Figura 4 - Contato entre a Savana-Estépica Florestada (fundo da foto) e a 
Savana-Estépica Arborizada (frente da foto). 

 
A Savana-Estépica Parque (Figura 5) apresenta características 

fisionômicas mais típicas, com indivíduos da mesma espécie bastante 
espaçados cuja altura varia entre 0,25 e 5m de altura, isto porque 
apresentam uma pseudo-ordenação de plantas lenhosas raquíticas 
sobre denso tapete gramíneo-lenhoso de hemicriptófitos (gemas 
situadas ao nível do solo, protegidas pela folhagem morta durante o 
período desfavorável) e caméfitos (gemas periódicas, protegidas por 
catafilos e situadas até 1metro do solo). 
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Ressalta-se que essa formação recobre, geralmente, pequenas 
depressões capeadas que na época das chuvas são alagadas e 
dominam vários ecótipos, dentro dos quais se destacam: Mimosa 
acutistipula (Mart.) Benth. (Leg. Mimosoideae – jurema-preta), 
Auxemma oncolalyx (Allemao) Baill. (Boraginaceae – pau-branco), 
Combretum leprosum Mart. (Combretaceae - mofumbo) e Aspidosperma 
pyrifolium (Apocynaceae - pereiro) (MAIA, 2004). 

 

 
Figura 5 - A Savana-Estépica Parque apresenta bastante espaçada sobre 
denso tapete gramíneo-lenhoso. 

 
A Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa (Figura 6) também 

conhecida como campo espinhoso, apresenta características florísticas 
e fisionômicas bem típicas, tais como um extenso tapete graminoso 
salpicado de plantas lenhosas anãs espinhosas. O terreno é coberto 
inteiramente pelo capim-panasco (Aristida sp.), um hemicriptófitos 
(gemas situadas ao nível do solo, protegidas pela folhagem morta 
durante o período desfavorável) que se apresenta com aspecto de 
palha na seca e que enverdece na época das águas. Este campo é 
entremeado de plantas espinhosas cuja altura varia entre 0,25 e 5 
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metros, despidas de folhagem na seca e folhosa na época das chuvas e 
domina o gênero Jatropha (Euphorbiaceae) (MAIA, 2004). 

Pelos trabalhos de campo, ocorridos entre 18 a 22 de janeiro e 
entre 15 a 19 de março de 2010, foi possível observar que, de um 
modo geral, as ocorrências das savanas-estépicas arborizadas e 
florestadas ocorrem em terrenos com altitudes maiores, cujos relevos 
apresentam formas mais abruptas e com solos mais profundos. Em 
oposição, as savanas-estépicas parques e gramíneo-lenhosas 
concentravam nas porções com menor declividade da área, com 
relevos mais suaves e planos e com solos de pequena profundidade e 
de  granulometria mais grosseira, variando entre 2cm a 15cm. Dessa 
forma, além das condições climáticas do semiárido, a geomorfologia e 
pedologia são também fatores determinantes tanto para manter como 
para definir a distribuição dessas classes de vegetação. 

 

 
Figura 6 - A Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa apresenta um extenso 
tapete graminoso salpicado de plantas lenhosas anãs espinhosas. 

 
O mapa de vegetação natural e uso da terra indica (Figura 2) 

que a região apresenta-se, aproximadamente, com 90% da cobertura 
vegetal natural, o que sugere que a área de estudo está em equilíbrio 
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com as atividades antrópicas. No entanto, o trabalho de campo 
mostrou várias áreas degradadas, principalmente pelo processo de 
mineração (Figuras 7 a 9), não mapeável na escala de trabalho 
(1:100.000). Tais degradações se resumem na grande retirada de 
árvores para a exploração mineral e para serem utilizadas como lenha 
nos fornos das minerações na fase de beneficiamento, provocando o 
aceleramento da erosão tanto laminar como linear e intensificação do 
processo de desertificação. 

 

 
Figura 7 – Armazenamento inadequado dos rejeitos da mineração de argila e 
de restos de telhas próximo a um açude. 
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Figura 8 – Mineração e armazenamento inadequados de caulim, ambos 
sendo realizados no leito seco de um rio. 
 

 
Figura 9 – Processo de aceleramento do ravinamento com tendência a se 
tornar uma boçoroca em uma mina exaurida e abandonada sem a devida 
recuperação ambiental. 
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Os rejeitos das minerações e restos de telhas e tijolos 

inadequadamente dispostos nas beiras das estradas, dos rios e lagoas 
contribuem significativamente para a degradação ambiental, tais 
como: poluição atmosférica, principalmente pela dispersão das 
partículas finas e assoreamento e contaminação dos corpos d’água por 
metais pesados e radioativos, como também dos solos e da vegetação, 
os quais irão atingir os seres humanos e animais. Dessa forma, as 
doenças de veiculação hídrica, atmosférica e alimentar (como 
diarréias, dificuldades respiratórias e até mesmo câncer), apesar de 
não haver nenhum trabalho científico específico sobre o assunto, 
ocorrem constantemente na região, pois é uma reclamação das 
comunidades locais. 

 
IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A interpretação visual imagens Aster apoiada com o trabalho de 

campo foi eficiente para o mapeamento da cobertura vegetal natural 
da Província Borborema entre os Estados do Rio Grande do Norte e 
Paraíba. Constatou-se que a área de estudo é composta de 90% por 
vegetação natural (Savana-Estépica). Na área estudada, essa vegetação 
é uma associação do clima semiárido com as feições geomorfológicas 
variando desde superfícies planas, passando por colinas suaves e 
culminando em serras abruptas e tipos pedológicos de neossolos de 
diferentes profundidades e de granulometria fina a grosseira. Esses 
fatores propiciaram o surgimento, a distribuição e a manutenção de 
quatro tipos de Savanas-Estépicas: Florestada, Arborizada, Parque e 
Gramíneo-Lenhosa. 

Devido à resolução espacial de 15m das imagens Aster, foi 
impossível expressar as características antrópicas, mesmo assim, estas 
ocorrem em 10% da área de estudo. No entanto, apresentam feições 
de grandes impactos ambientais e impostas, principalmente, pela 
atividade de mineração. Assim, em campo é possível reconhecer 
padrões da degradação da área, como intensificação dos processos de 
desertificação, erosão, assoreamento e contaminação dos corpos 
d’água, dos solos, da vegetação e provavelmente das populações 
locais. 



Paulo Sérgio de Rezende Nascimento e 
Reinaldo Antônio Petta                                                                            190 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

Por fim, esse produto é de grande importância devido a 
ausência de mapas na área de estudo em escalas iguais ou maiores que 
1:100.000, não somente de mapas de vegetação e uso da terra, como 
também mapas de geologia, pedologia, geomorfologia, entre outros. 
Infelizmente, a preocupação de muitos setores dos institutos de 
ensino e pesquisa, geralmente, se concentram nos mapeamentos das 
regiões litorâneas, desconsiderando a importância geoeconômica do 
semiárido em âmbito municipal, estadual e federal. Apesar dessa 
realidade estar gradativamente sendo modificada com o paradigma de 
que não existem condições adversas para o crescimento sustentável, 
mas sim atitudes adversas, muito ainda há por mapear no semiárido 
brasileiro, como também uma melhor compreensão das relações 
fitogeográficas da área de estudo. 
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RESUMO 
O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 
campo educacional é visto por uma parcela considerável de 
educadores e instituições de ensino como uma possibilidade de obter 
uma “modernização transformadora” da educação e inserção dos 
educandos no processo de construção da sociedade. Os cursos de 
formação docente enfrentam o desafio de quebrar paradigmas na 
perspectiva de substituir a ênfase dada ao ensino pela ênfase na 
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aprendizagem. Na formação inicial de professores é importante 
despertar as competências pedagógicas estimulando o uso das TIC em 
sua formação e prática docente. Desta forma, o presente estudo 
torna-se importante por despertar e fortalecer o debate e reflexão a 
respeito de recursos técnico-metodológicos utilizados no processo 
ensino-aprendizagem, com relevância para o corpo docente e discente 
dos diferentes níveis de ensino, particularmente, nas escolas da rede 
pública de ensino. Pretende-se responder algumas inquietudes, dentre 
elas: será que atualmente os docentes do Curso de Geografia da UFS 
utilizam as TIC com os atuais alunos? Os futuros professores que 
estão sendo formados no Curso de Geografia da Universidade 
Federal de Sergipe estão prontos para utilizar as TIC como 
ferramentas pedagógicas em sua prática escolar? A fim de analisar a 
relação entre TIC, formação continuada e qualidade de ensino 
utilizou-se como objeto de pesquisa o Curso de Licenciatura em 
Geografia/UFS Campus São Cristóvão, na modalidade presencial. A 
metodologia utilizada para obter os resultados da pesquisa se deram a 
partir do levantamento bibliográfico, coleta de dados secundários, 
trabalho icnográfico e aplicação de entrevistas semi-estruturadas 
realizadas com alunos, professores e dirigentes do Departamento de 
Geografia no ano de 2010. As entrevistas pautaram-se na importância 
das mídias utilizadas por alunos e professores, bem como se estas 
viabilizam o processo de ensino e aprendizagem no contexto atual do 
curso de geografia. Os resultados alcançados revelam, de modo geral, 
através das considerações feitas por docentes e discentes que o uso de 
algumas tecnologias faz parte da formação inicial dos alunos do curso 
supracitado. Contudo, as concepções de utilização e integração das 
TIC na prática docente ainda não atendem as perspectivas 
pedagógicas de forma significativa no processo de ensino e 
aprendizagem. 
Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação, 
Educação, Formação de Professores, Prática Docente. 
 
SUMMARY 
The use of the Technologies of Information and Comunicação (TIC) 
in the educational field is seen by a considerable parcel of educators 
and institutions of education as a possibility to get a “transforming 
modernization” of the education and insertion of the educandos in 
the process of construction of the society. The courses of teaching 
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formation face the challenge to break paradigms in the perspective to 
substitute the emphasis given to education for the emphasis in the 
learning. In the initial formation of professors it is important to awake 
the pedagogical abilities stimulating the use of the TIC in its 
formation and practical professor. In such a way, the present study 
one becomes important for awaking and fortifying the debate and 
reflection regarding resources technician-metodológicos used in the 
process teach-learning, with relevance for the faculty and learning of 
the different levels of education, particularly, in the schools of the 
public net of education. It is intended to answer some inquietudes, 
amongst them: he will be that currently the professors of the Course 
of Geography of the UFS use the TIC with the current pupils? The 
future professors who are being formed in the Course of Geography 
of the Federal University of Sergipe are ready to use the TIC as 
pedagogical tools in its practical pertaining to school? In order to 
analyze the relation between TIC, continued formation and quality of 
education were used as research object the Course of Licenciatura in 
Geografia/UFS Campus Is Cristóvão, in the actual modality. The 
used methodology to get the results of the research if had given from 
the bibliographical survey, collects of secondary data, icnográfico 
work and application of interviews half-structuralized carried through 
with pupils, professors and controllers of the Department of 
Geography in the year of 2010. The interviews pautaram in the 
importance of the medias used for pupils and professors, as well as if 
these make possible the process of education and learning in the 
current context of the geography course. The reached results disclose, 
in general way, through the considerações made for professors and 
learning that the use of some technologies is part of the initial 
formation of the pupils of the above-mentioned course. However, the 
conceptions of use and integration of the TIC in the practical 
professor not yet take care of to the pedagogical perspectives of 
significant form in the education process and learning. 
Keywords: Technology of the Information and Communication, 
Education, Formation of Professors, Practical Professor. 
 
RESUMEN 
El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el 
ámbito de la educación se percibe por una parte considerable de los 
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educadores y las instituciones educativas como la posibilidad de 
obtener una "modernización de fabricación" de la educación y la 
integración de los estudiantes en el proceso de la construcción de la 
sociedad. Los cursos para la formación de docentes se enfrentan con 
el reto de romper paradigmas en la perspectiva de sustituir el énfasis 
que se da a la enseñanza por centrarse en el aprendizaje. Su objetivo 
es responder a algunas inquietudes, entre ellas: ¿Es ahora los 
profesores de la Facultad de Geografía UFS utilizando las TIC con los 
alumnos actuales? Los futuros profesores están siendo capacitados en 
el Curso de Geografía de la Universidad Federal de Sergipe están 
listos para usar las TIC como herramientas pedagógicas en la práctica 
escolar? Con el fin de analizar la relación entre las TIC, la educación 
permanente y educación de calidad se utiliza como objeto de 
investigación y postgrado en Geografía, UFS, Campus de San 
Cristóbal en la modalidad presencial. La metodología utilizada para 
obtener los resultados de la investigación partió de la revisión de la 
literatura, la recopilación de datos secundarios, icnográfico trabajo y la 
aplicación de entrevistas semi-estructuradas con los alumnos, 
maestros y líderes del Departamento de Geografía en 2010. 
Entrevistas sobre la base de la importancia de los medios de 
comunicación utilizados por los estudiantes y profesores, así como 
estos permiten la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la geografía 
actual. Los resultados muestran, en general, por las consideraciones 
hechas por los profesores y los estudiantes que el uso de algunas 
tecnologías forma parte de la formación inicial de los estudiantes de 
arriba. Sin embargo, los conceptos de uso e integración de las TIC en 
la práctica docente no cumple con las perspectivas pedagógicas de 
manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje. 
Palabras claves: Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación y formación del profesorado, práctica docente. 

 
I INTRODUÇÃO 

 
A partir da segunda metade do século XX o espaço mundial 

impulsionado pelos avanços técnico-científicos têm se reestruturado 
em ritmo intenso, propiciado pelos avanços tecnológicos e pela 
integração dos países por meio da integração/desintegração econômica 
global. Tal progresso tecnológico tem sido o carro-chefe no processo 
de expansão do sistema capitalista urbano-industrial que no seu estágio 
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de maturidade consegue se ramificar em direção a novos espaços 
considerados no primeiro momento como áreas de economia pré-
capitalista. 

Diante disso, a sociedade contemporânea, caracterizada pela 
evolução tecnológica e pela quantidade de informação que surge 
continuamente, exige um repensar de ações realizadas nas instituições 
de educação básica e superior. As inovações tecnológicas têm 
avançado em todas as áreas do conhecimento nas diversas esferas e 
escalas. As TIC são essenciais para estimular o conhecimento e o 
aprofundamento dos fenômenos e das relações que acontecem no 
espaço geográfico.  

Na formação do professor de geografia, como mediador da 
prática educativa, as tecnologias devem ser inseridas e integradas de 
forma interdisciplinar no processo de ensino-aprendizagem enquanto 
ferramentas pedagógicas articulando saberes e transformando 
práticas. Para Moran (2000, p.18), o conhecimento na sociedade da 
informação “não é fragmentado, mas interdependente, interligado, 
intersensorial.” Assim, a inserção das diversas mídias educacionais nas 
escolas e universidades constitui grande desafio. 

Em pleno século XXI, as instituições de ensino superior 
utilizando métodos tradicionais preparam os futuros professores que 
deverão responder às questões e necessidades dos alunos da era 
digital. A atual geração de alunos da educação básica nasceu nesta era 
tendo possibilidade de acesso às tecnologias. A eles é comum como 
características a curiosidade, criatividade e a ousadia em buscar, 
mesmo de forma inconsciente, o conhecimento que consideram 
significativo e possível na obtenção de bons resultados em suas vidas.  
Segundo Moran, “Infelizmente, a maioria das escolas e universidades 
pensa que o giz, quadro, mesa, cadeira, um professor e muitos alunos 
são suficientes para a garantia de qualidade.” (MORAN, 2008, p. 171).  

A escola enquanto instituição social tenta se inserir nesse 
processo de renovação através de seus princípios e métodos de 
ensino. Diante disso, muitos autores discutem as reais mudanças que 
as novas tecnologias trouxeram para a educação. Moran, afirma que: 
“As tecnologias começam separadas (computador, celular, Internet, 
MP3, câmera digital) e caminham na direção da convergência, da 
integração, dos equipamentos multifuncionais que agregam valor 
(2008, p.170).”  
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Na educação, o uso das tecnologias digitais, audiovisuais ou não 
é visto por uma parcela considerável de docentes e por instituições de 
ensino como uma possibilidade de obter uma “modernização 
transformadora” da educação e inserção dos educandos no processo 
de construção da sociedade. Baseado nesse prisma entende-se que o 
espaço ideal para estudar, seja presencial ou virtual, deve possibilitar 
múltiplas formas de aprender através da exploração e compreensão 
dos conteúdos e, ao mesmo tempo, ressignificar os processos de 
aprendizagem dos discentes. Para isso, além do quadro e do giz, a 
instituição precisa oferecer equipamentos tecnológicos simples ou 
sofisticados, programas gratuitos, capacitações para seus profissionais.  

Nesse espaço em metamorfose, muitos educadores sentem 
dificuldades ou resistem ao uso das tecnologias de informação e 
comunicação no processo de ensino e aprendizagem. Mediante os 
saberes emergentes do cotidiano e os pré-estabelecidos pelos 
conceitos curriculares, o professor precisa ser preparado, de forma 
contínua, para desenvolver competências garantindo a construção e 
reconstrução do conhecimento, conforme explica Almeida (1999). 

 
É preciso reestruturar o processo de formação, o 
qual assume a característica de continuidade. Há 
necessidade de que o professor seja, tais como: 
estar aberto a aprender a aprender, [...] dominar 
recursos computacionais, identificar as 
potencialidades de aplicação desses recursos na 
prática pedagógica, desenvolverem um processo 
de reflexão na prática e sobre a prática, 
reelaborando continuamente teorias que orientem 
sua atitude de mediação. (ALMEIDA, 1999 p. 2-
3). 

 
Os cursos de formação docente enfrentam o desafio de quebrar 

paradigmas na perspectiva de substituir a ênfase dada ao ensino pela 
ênfase na aprendizagem.  Na formação inicial de professores é 
importante despertar as competências pedagógicas estimulando o uso 
das TIC em sua formação e prática docente.  

Desta forma, o presente estudo torna-se importante por 
despertar e fortalecer o debate e reflexão a respeito de recursos 
técnico-metodológicos utilizados no processo ensino-aprendizagem, 
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com relevância para o corpo docente e discente dos diferentes níveis 
de ensino, particularmente, nas escolas da rede pública de ensino.  

Pretende-se responder algumas inquietudes, dentre elas: será 
que atualmente os docentes do Curso de Geografia da UFS utilizam 
as TIC com os atuais alunos? Os futuros professores que estão sendo 
formados no Curso de Geografia da Universidade Federal de Sergipe 
estarão aptos a utilizar as TIC como ferramentas pedagógicas em sua 
prática escolar?  

O trabalho em tela tem como principal objetivo analisar a 
relação entre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a 
formação inicial e continuada de professores e a qualidade de ensino. 
Utilizou-se como objeto de pesquisa o Curso de Licenciatura em 
Geografia da Universidade Federal de Sergipe no Campus São 
Cristóvão, na modalidade presencial, no período acadêmico 2010/2.  

A metodologia utilizada para obter os resultados da pesquisa se 
deu a partir do levantamento bibliográfico, coleta de dados 
secundários, trabalho icnográfico e aplicação de entrevistas semi-
estruturadas realizadas com alunos, professores e dirigentes do 
Departamento de Geografia no ano de 2010. As entrevistas pautaram-
se no uso e integração das TIC na formação inicial de professores de 
geografia. Também foi investigado se os alunos, futuros professores 
de geografia, têm acesso aos equipamentos necessários para se 
familiarizarem com as TIC e se entendem a função pedagógica das 
ferramentas tecnológicas básicas para o ensino. Foi verificado se o 
corpo docente recebe capacitações para o uso das TIC, quais os 
desafios e perspectivas enfrentados para inovar suas práticas; e, por 
fim, analisou-se a importância das mídias utilizadas por alunos e 
professores, bem como se estas viabilizam o processo de ensino e 
aprendizagem no contexto atual do curso de geografia. 

Espera-se, com isto, discutir os processos formativos do 
professor dentro da universidade quanto ao uso de ferramentas 
pedagógicas advindas das TIC que possa refletir na melhoria da 
prática docente do professor de geografia nos processos de ensino e 
aprendizagem, contribuindo para o debate sobre essa temática.  

 
II CONTEXTUALIZANDO O DEBATE DA GEOGRAFIA 
NA SALA DE AULA 
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Devido à intensificação da integração, sobretudo econômico, 
entre países, regiões, continentes, desde a escala local até a global, 
consolidada pela Terceira Revolução Industrial, o mundo começa ser 
debate a partir da “lente” vista pela denominada era global. Assim, há 
consenso a respeito das significativas transformações ocorrida no 
espaço geográfico em função do acelerado desenvolvimento 
tecnológico, sob o comando das grandes potências “imperialista” do 
final do século XX e início do século XXI.  

Nesse contexto, a grande preocupação da Geografia Escolar 
deve estar pautada em promover o debate e a reflexão do aluno diante 
do quadro de transformação econômica, social, ambiental, política e 
cultural e o papel do professor como mediador do processo ensino-
aprendizagem na era da globalização, da informação e do 
conhecimento.  

A fim de compreender a origem do pensamento geográfico 
brasileiro torna-se necessário se reportar ao final do século XIX, 
momento histórico caracterizado pela sistematização do conhecimento 
geográfico, sobretudo nas escolas francesas e alemãs. Nestes termos, a 
Geografia Escolar foi introduzida com a finalidade de fortalecer o 
patriotismo cidadã, defender e justificar os interesses imperialistas das 
potências europeias. Portanto, é importante contextualizar a origem do 
pensamento geográfico relacionando-o com a fase imperialista 
europeia, pois a finalidade ideológica da institucionalização da 
geografia escolar se deu a partir do interesse dos Estados imperialistas 
em obter informações geográficas para estabelecer suas estratégias de 
dominação e poder nas áreas ocupadas pelas potências expansionistas. 
Por isto, conceitos geográficos como: Estado, Nação, Imperialismo, 
Dependência, Colonialismo, assim como, as categorias de análise 
geográfica tais como: Espaço, Território, Região, eram amplamente 
debatida e consolidada de acordo com interesses ideológicos citados 
anteriormente.  

Por isto e outros motivos relacionados ao grau tecnológico de 
cada período histórico que os conceitos e as categorias de análise 
geográfica tornaram-se inconstantes e fluídos, ora “mortos”, ora 
“ressuscitados” pelos teóricos acadêmicos e pelos pensadores de 
políticas econômicas e de planejamento estratégico dos estados-nação. 
Outro campo de análise para compreender a dinâmica conceitual das 
categorias geográficas e consequentemente, tornar importante analisar 
o ir e vir dos conceitos de acordo com a evolução das correntes de 
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pensamento geográfica, tais como: corrente tradicional, corrente 
quantitativa, corrente crítica e a corrente cultural.   

Portanto, é neste contexto de crise e incerteza, e de expansão e 
transformação do espaço durante o início do século passado que a 
Geografia brasileira emerge na década de 1930 com a fundação das 
primeiras universidades no país, como não poderia deixar de ser, na 
região sudeste, particularmente no Estado de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Vale ressaltar que mesmo antes deste período, já existia 
estudos e análise geográfica, mas somente a partir da 
institucionalização da disciplina nas universidades é que se pode 
analisar a evolução do pensamento geográfico brasileiro. Com a criação 
das universidades, juntamente veio à necessidade de formar o quadro 
docente para os cursos destas instituições, surgindo como solução, o 
convite a vários professores europeus, sobretudo de origem francesa, 
para compor o quadro docente das principais universidades brasileiras, 
os quais permaneceram décadas no Brasil dedicando-se ao ensino e a 
pesquisa, ao mesmo tempo em que formou “escolas” que 
reproduziram por várias décadas a forma de pensar e produzir o 
conhecimento geográfico no Brasil. 

A Geografia Escolar Brasileira passou por profundas 
transformações reflexos das transformações econômicas e geopolíticas 
da década de 1970, na qual a geografia como ciência necessitava de 
fundamentos teórico-metodológicos para interpretar a nova realidade 
pautada na inovação e complexidade das relações sócio espacial, assim 
como requalificar seus conceitos que não conseguiam dá conta da 
realidade atual. Nestes termos, a criação dos cursos de pós-graduação 
desenvolvendo pesquisas em nível de mestrado e doutorado, a criação 
da Associação dos Geógrafos Brasileiros e outros movimentos como o 
“Fala Professor” contribuíram significativamente para os profissionais 
de Geografia repensar seu papel como pesquisador e/ou professor 
diante do processo de formação e transformação da sociedade 
brasileira. Na fase tradicional de pensar e fazer geografia, “oficialmente, 
pregava-se que a geografia era uma ciência neutra e que não devia se 
deixar influenciar por inclinações políticas ou por formações 
filosóficas” (ANDRADE, 1996, p. 62). Mesmo assim, ainda durante a 
década de 1940 já era percebido as questões sociais e políticas nos 
trabalhos de Josué de Castro (1946, 1951) e Orlando Valverde (1989). 
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Tais problemas servem como desafios que são colocados para 
reflexão e referência para tomar decisão, destacando-se o papel do 
geógrafo na análise, interpretação, e se possível execução para resolver 
ou buscar soluções para minimizar os dilemas enfrentados pelos 
grupos excluídos pelo processo de integração das economias globais. 
Portanto, na Geografia Escolar, o desafio a ser enfrentado pelo 
professor é de perceber a sutileza e articulação do capital no processo 
de transformação e dominação ideológica e econômica das nações 
periféricas ao mesmo tempo em que na medida em que os recursos 
tecnológicos evoluem a relação espaço-tempo se torna relativa 
possibilitando novos olhares geográficos para compreender a dinâmica 
econômica, política, social, cultural, ambiental de maneira integrada nas 
diversas escalas geográficas. De acordo com Andrade (1996) “o 
compromisso com a solução dos problemas e com o conhecimento da 
realidade deve ser maior do que os compromissos filosóficos e 
ideológicos” (1996, p. 69). 

Com o propósito de analisar o papel do professor em sala-de-
aula surgem alguns questionamentos para reflexão: Qual a finalidade da 
geografia? Qual a importância da geografia para o processo de 
formação do cidadão? Qual o tipo de geografia deverá ser estudado em 
sala-de-aula? Qual o futuro da geografia? 

Primeiramente, como profissional da geografia é importante 
destacar que atualmente, antes de tudo, a geografia deve ser 
compreendida como ciência social e, portanto, no processo ensino-
aprendizagem o aluno deve ser visto como ator social e não como 
objeto de estudo. Com isto, o conhecimento adquirido pelo aluno a 
partir da experiência do cotidiano e das representações e significados 
do espaço vivido deve ser levado em consideração para estabelecer 
diálogo prazeroso e reflexivo da sua realidade com os temas e 
conteúdos que extrapolam seu poder de abstração espacial e temporal 
em suas diversas escalas de análise e interpretação da realidade.  

A geografia ao ser estudada, não pode ser trabalhada 
dicotomicamente com conteúdos distribuídos separadamente entre 
elementos físicos, humanos, econômicos, dentre outros, sem 
nenhuma conexão entre os elementos e os temas de maneira 
interdisciplinar. Não se pode retroceder ao papel descritivo dos 
lugares distantes fundamentados na geografia clássica, ou na 
quantificação de elementos geográficos da corrente positivista e 
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quantitativa, tornando a disciplina cansativa e desinteressante para os 
alunos e importante e interessante para o Estado capitalista.  

Talvez, este seja o maior desafio do professor no contexto 
atual, ou seja, tornar a geografia escolar uma disciplina na qual o aluno 
consiga se vê como parte do processo de construção do 
conhecimento e como cidadão inserido no projeto de 
desenvolvimento da sociedade capaz de interpretar o espaço 
geográfico de forma orgânica e dinâmica na interface sociedade-
natureza. 

 
III AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 
A evolução da humanidade é uma condição extraordinária para 

a metamorfose do espaço geográfico. O planeta vive uma dinâmica 
constante, desde o aparecimento do fogo, da agricultura, dos 
primeiros instrumentos de caça, até o aparecimento da eletricidade, à 
revolução industrial, a invenção da televisão e do computador. 
Costumam dizer que a sociedade contemporânea vivencia a 
“revolução da informação”. 

A presença das tecnologias em todos os setores da sociedade 
moderna é uma das características marcantes dos países 
desenvolvidos e também de países emergentes, como o Brasil. O 
Professor Eduardo Chaves, aborda que “a sociedade pós-industrial 
em que estamos vivendo é a sociedade da informação, a sociedade 
informatizada. E o computador, que antes apenas processava 
informação, agora se torna também um transportador de informações 
e um meio de comunicação” (CHAVES, 1998 p.8). 

Efetivamente, as possibilidades do uso das TIC na educação, 
bem como em diversos outros setores da sociedade, tem rompido 
fronteiras geográficas proporcionando uma descontinuidade espaço-
temporal nas ações socioeconômicas e culturais de forma instantânea. 
O mundo realmente passou pelo que Milton Santos1 chamou de uma 
refuncionalização em seu livro Metamorfoses do Espaço Habitado.  

                                                           
1 Milton Santos (1926-2001) considerado o maior geógrafo brasileiro enfatizou o 
aspecto humano da geografia e criticou a globalização perversa, mas acreditava em 
transformação social. 
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Nas últimas décadas, o uso das TIC vem se destacando como 
condição importante para que se possa estar informado e em 
permanente comunicação com o mundo. A escola enquanto 
instituição social participa das metamorfoses do espaço e acaba se 
inserindo nesse contexto de renovação, tentando adequar aos seus 
princípios e métodos de ensino. Porém, a inclusão das tecnologias 
demanda por recursos materiais e humanos para que o 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem aconteça 
com eficácia e cumpra as expectativas.  

A aplicabilidade das tecnologias no campo educacional é 
considerada por instituições de ensino e uma parcela considerável de 
educadores como um desafio e também uma possibilidade de 
modernização do sistema escolar. José Armando Valente nos propõe 
uma reflexão quando afirma que “a educação que leva o aluno a 
compreender o que faz e o que acontece no mundo exigirá uma 
mudança profunda dos papéis e ações que são realizadas na escola” 
(VALENTE, 1999, p. 39). 

Estabelecer mudanças na educação, adequando-a as exigências 
da sociedade contemporânea, constitui hoje um dos maiores desafios 
educacionais. A escola por ser um espaço de trabalho amplo requer 
envolvimento de todos os atores envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem: professores, alunos, diretores, especialistas e da 
comunidade de pais. De acordo com Garcia apud Valente (1999, p. 
39), essa mudança tem que ser vista como um processo em 
construção, realizado por todos esses participantes, e contar com 
apoio de agências (universidades) ou de especialistas externos para 
assessoramento e suporte técnico para o desenvolvimento curricular. 
Sobre tais mudanças, Valente conclui que: 

 
Para essa busca de informações, as novas 
tecnologias podem ser importantes aliadas, tanto 
para os alunos quanto para os professores, de 
maneira a possibilitar sentido e agilidade no 
desenvolvimento dos conteúdos curriculares, 
refletindo ações além dos muros da escola. 
(VALENTE, 1999 p.40) 

 
Diante das diversas concepções sobre o uso e integração das 

TIC no contexto escolar surgem algumas reflexões sobre os atores 
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envolvidos neste contexto. Será que nas escolas estão chegando 
professores que saibam lidar com as TIC?  

Evidencia-se que todo o processo educacional traz desafios e 
possibilidades desde o “alicerce” do conhecimento ao ensino 
superior. A principal dificuldade encontrada nesta trajetória acontece 
no desenvolvimento de trabalho colaborativo e interdisciplinar seja 
através das “novas” ou “velhas” tecnologias com alunos primários ou 
professores.  

Assim, de acordo com Ponte (2000),  
 

Encontramos actualmente entre os professores 
atitudes muito diversas em relação às tecnologias 
de informação e comunicação (TIC). Alguns as 
olham com desconfiança, procurando adiar o 
máximo possível o momento do encontro 
indesejado. Outros as usam na sua vida diária, 
mas não sabem muito bem como as integrar na 
sua prática profissional. Outros, ainda, procuram 
usá-las nas suas aulas sem, contudo, alterar as 
suas práticas. Uma minoria entusiasta desbrava 
caminho, explorando incessantemente novos 
produtos e ideias, porém defronta-se com muitas 
dificuldades como também perplexidades. Nada 
disto é de admirar. Toda a técnica nova só é 
utilizada com desenvoltura e naturalidade no fim 
de um longo processo de apropriação. No caso 
das TIC, este processo envolve claramente duas 
facetas que seria um erro confundir: a tecnológica 
e a pedagógica. Para analisarmos os desafios que 
estas tecnologias trazem ao professor, temos que 
considerar, em primeiro lugar, o papel que elas 
estão a ter na sociedade, bem como os processos 
de transformação que, presentemente, estão a 
ocorrer na escola. (PONTE, 2000, p.1) 

 
Diante das mudanças que afetam à Educação, muitas escolas e 

universidades implantaram as tecnologias nas salas de aulas e 
laboratórios. Cabe a estas instituições aprender a gerenciar o processo 
de aprendizagem a partir de capacitações e formações continuadas 
que possa contemplar todos os professores para o uso adequado das 
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TIC. Para Moran, “organizações educacionais e empresariais precisam 
rever seus processos de organização, flexibilizar seus currículos, 
adaptar-se a novas situações, formar seus docentes no gerenciamento 
da aprendizagem com tecnologias telemáticas.” (MORAN, 2010, p.1).  

Independente da abordagem e concepção de ensino, não é 
tarefa fácil para o professor adotar uma nova prática pedagógica de 
uma hora para outra. A formação desmistifica as dificuldades técnicas 
e aos poucos propiciará aos professores a utilização das ferramentas 
tecnológicas de forma adequada com os alunos, na perspectiva de 
também adquirir segurança e poder multiplicar outros colegas 
professores. Deste modo, quando se discute o desenvolvimento de 
conteúdos através do uso pedagógico das tecnologias é consenso que 
um bom educador faz a diferença. Corrobora-se com Masetto ao 
afirmar que: 

 
Mudar muitas vezes significa um desconforto que 
gera insegurança. Para nós professores, essa 
mudança de atitude não é fácil. Estamos 
acostumados e sentimo-nos seguros com nosso 
papel tradicional de comunicar ou transmitir algo 
que conhecemos muito bem. Sair dessa posição, 
entrar em diálogo direto com os alunos, correr o 
risco de ouvir uma pergunta para a qual não 
tenhamos resposta, e propor aos alunos que 
pesquisemos juntos para buscarmos a resposta – 
tudo isto gera um desconforto e uma grande 
insegurança. (MASETTO, 2000, p. 142). 

 
De fato, utilizar as mídias atuais na educação possui um valor 

relativo, visto que ela será realmente importante se facilitar o alcance 
dos objetivos de forma adequada e eficiente aproximando docentes e 
discentes. Nas palavras de Moran “poderá ser revolucionário se 
ocorrer simultaneamente uma mudança dos paradigmas 
convencionais do ensino que afastam professores e alunos. Caso 
contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer 
no essencial” (MORAN, 2000, p. 63). 

Deste modo, entender a importância pedagógica das 
tecnologias e saber integra-las são condições essenciais a uma 
educação escolar mais importante, competente e motivadora, pois 
permite compreender nesta realidade posta pela sociedade da 
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informação o processo de construção da aprendizagem através do 
processo epistemológico de ensinar e aprender de forma significativa 
e recíproca. 

Muitos professores, sobretudo os que não dispõem do domínio 
técnico-pedagógico, utilizam as tecnologias sem preocupação com a 
metodologia. Estes costumam ilustrar apenas aquilo que já vinha 
fazendo sem perspectivas de inovar e transformar o processo de 
ensino-aprendizagem. Neste sentido, as TIC aplicadas ao ensino da 
Geografia são subsídios didáticos que podem inovar metodologias 
através de atividades pedagógicas que possam contribuir para a 
melhoria de algumas atividades nas salas de aula. 

O maior desafio no processo educacional depende da mudança 
da mentalidade dos sujeitos envolvidos no processo contínuo de 
aprendizagem. Muito ainda está por fazer. É uma tarefa de longo 
prazo, por isso aprender a conviver respeitando as alteridades, 
colaborando com o outro através de escolhas afetivas possibilita a 
formação de pessoas melhores, cidadãos autênticos, melhores 
profissionais, pais exemplares e governantes responsáveis. 

 
IV RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Os dados referentes foram analisados após leituras e 

interpretações do material coletado em fontes primárias e secundárias 
os quais foram submetidos à análise qualitativa segundo os preceitos 
da análise de conteúdo. As descrições a partir dos relatos dos 
entrevistados permitiram fazer uma análise subjetiva dos fatos 
relacionados à pesquisa. Durante a fala dos entrevistados foi possível 
observar as motivações, atitudes, entraves e perspectivas sobre o uso 
das tecnologias no ensino da geografia. 

No Departamento de Geografia, segundo informações 
fornecidas pelo coordenador pedagógico do curso existem quatro 
laboratórios para o desenvolvimento de atividades práticas com os 
alunos classificados como: Laboratório Profissional e de Ensino que 
está aguardando ser montado, o Laboratório de Geografia Física e 
Meio Ambiente, está montado há algum tempo, mas aguardando 
licitação para a compra de caneletas, Laboratório de Cartografia e 
Geoprocessamento que é o mais usado, e o Laboratório de Estudos 
Rurais e Urbanos em funcionamento.  
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Os recursos tecnológicos disponíveis no departamento são: 
cinco datas shows, três televisores, um aparelho de som, três 
computadores funcionando no setor administrativo com uma 
impressora e vários computadores, não se sabe o total, guardados no 
almoxarifado para serem montados nos laboratórios.  

As informações recolhidos sobre a utilização das TIC pelos 
docentes do curso de Geografia no planejamento de aulas, materiais 
pedagógicos e atividades práticas desenvolvidas com os alunos foram 
sintetizadas em um gráfico (Figura 01) a qual permiti visualizar a 
discrepância nas respostas. De fato, dos oito professores 
entrevistados quatro raramente usam as tecnologias na prática 
docente, um deles usa ocasionalmente, dois costumam usar com 
freqüência e apenas um usa a maior parte do tempo.  

                      

 
Figura 01 - Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na prática 
docente. Fonte: Dados obtidos em entrevista aos professores em outubro 
de 2010. 

 
Constatou-se em campo que alguns professores estão 

desestimulados quanto ao uso das tecnologias em sala de aula. Alguns 
relataram que mesmo reservando o material no departamento o 
transporte do material até a sala de aula tornou-se uma ação 
burocrática devida o número de roubos. “Parei de utilizar as 
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tecnologias em sala de aula porque preciso ter infra-estrutura pronta. 
Outro dia tentei usar alguns recursos e nenhum equipamento 
funcionou.” (Entrevistado P3). 

Foi constatado que há limitações de softwares educacionais no 
Departamento de geografia. Dos professores entrevistados apenas um 
relatou trabalhar com softwares educacionais em suas aulas. Os 
demais disseram: não ter habilidade, ter dificuldades em adquirir os 
softwares, não haver necessidade na disciplina que leciona. “O 
Laboratório de Geoprocessamento está quase pronto. Próximo 
semestre irá utilizar, ou melhor, pretendemos.” (Entrevistado C1). 

Quanto ao uso e integração das TIC na formação e prática dos 
professores de Geografia, a maioria dos alunos entrevistados disse 
que apenas alguns professores usam tecnológicos para ministrar aulas. 
Quando levam para sala é apenas o data show com a CPU ou 
notebook, raramente usam um vídeo ou som.  “Eles usam com maior 
freqüência com os alunos orientandos na pesquisa do PIBIC - 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica acha que têm 
preguiça de investir tempo com a gente.” (Entrevistado A3). 

Alguns professores informaram que trabalham com vídeos 
através da exibição de documentários e recortes de filmes, outros 
disseram se identificar com o trabalho didático através de músicas, 
seja áudio ou letra para relacionar ao conteúdo. “Uso todos estes 
recursos através da data show, pois a televisão e aparelho de DVD 
está praticamente em desuso. “(Entrevistado P5). Já outro professor 
disse que ainda não consegue integrar: “Costumo trabalhar com os 
recursos em sala de aula e principalmente em eventos, mini-cursos 
para enriquecer as apresentações, mas cada um ao seu tempo” 
(Entrevistado P6). 

Dos professores entrevistados apenas um deles relatou que 
costuma integrar as mídias utilizando textos, imagens, sons e a 
internet para divulgar os trabalhos. O entrevistado P2 disse: “eu ainda 
não domino alguns programas quando é algo mais sofisticado acabo 
recorrendo a alguém para me ajudar.” 

Os resultados obtidos revelam que poucos professores do curso 
de geografia utilizam as tecnologias para o desenvolvimento de suas 
aulas. Dos professores que disseram usar as tecnologias em sua 
prática docente, a maioria faz uso esporádico do computador, micro 
system, televisão e aparelho de DVD como recursos adicionais para 



Lucivalda Sousa Teixeira E Dantas e Marcelo Alves Mendes 210 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

ensinar conteúdos curriculares, mas ainda não conseguem integrar as 
mídias. 

A internet é a ferramenta de comunicação e interação que pode 
ser bastante explorado no processo educacional com os alunos. 
Constitui-se como a tecnologia mais utilizada pelos professores do 
curso. Porém, visando o ensino apenas um dos professores disse que 
usa diariamente. A maioria equivalente a 64% dos professores 
entrevistados usam apenas ocasionalmente e não costumam avaliar os 
alunos através da internet.   

                                    

 
Figura 02. Utilização da internet por professores como ferramenta 
pedagógica. Fonte: Dados obtidos em entrevista realizada com aos 
professores de geografia em outubro de 2010.  

 
Todos os entrevistados usam a internet para fins pessoais, 

sendo que 60% dos entrevistados de forma freqüente.  “Uso internet 
todo dia e toda hora. Tenho três e-mails e não consigo ficar sem ela. 
Com os alunos costumo enviar o material da aula por e-mail.” 
(Entrevistado P6). Um dos professores relatou que: 

 
Costumo usar diariamente o e-mail para atender 
às solicitações de meus alunos. Nem sempre dou 
conta a todas. Modero um grupo de discussão no 
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Yahoo no qual disponibilizo o material da aula, 
mantenho discussões com os alunos, 
informações, etc. Não costumo aplicar provas nas 
disciplinas que leciono minha avaliação é 
processual e significativa.” (Entrevistado P5). 

 
 O acesso à internet pela maioria dos alunos com fins pessoais 

acontecem numa freqüência diária, mesmo entre aquele que não tem 
conexão em casa O entrevistado A17 afirmou: “não vivo sem a 
internet. Os professores do nosso curso até gostam da internet, mas 
deixam a parte pedagógica a desejar”. Os estudos e pesquisas 
acontecem com freqüência por alguns e ocasionalmente para a 
maioria dos alunos. Assim, nesta análise foi concluído que as maiorias 
dos alunos têm acesso à internet, mas usam para interesses pessoais.  

 

                                                                                                             
Figura 03: Uso da Internet por alunos. Fonte: Dados obtidos em entrevista 
realizada com alunos de geografia em outubro de 2010.  

 
Ao perguntar sobre as capacitações dos professores do 

departamento para o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas 
em suas práticas de ensino houve consenso entre todos os 
professores entrevistados. Segundo eles, a universidade não costuma 
oportunizar capacitações sobre as TIC para o corpo docente, apenas 
os técnicos recebem cursos específicos na área de informática. Alguns 



Lucivalda Sousa Teixeira E Dantas e Marcelo Alves Mendes 212 

 

GEONORDESTE, Ano XXI, n.2 

professores informaram que que receberam capacitação apenas do 
Centro de Educação Superior a Distância (CESAD) por também 
comporem o quadro docente na modalidade a distância. “O curso do 
CESAD me abriu novas possibilidades, mas aprendo a usar as 
tecnologias intuitivamente a partir da necessidade do dia-a-
dia.”(Entrevistado P5). 

Participei apenas da capacitação do programa Um Computador 
por Aluno (UCA/CODAP), no Colégio de Aplicação (Entrevistado 
P6). A curiosidade e necessidade de inovar em sala de aula faz com 
que a gente busque aprender a usar as tecnologias aprofundando, 
inclusive, leituras (entrevistado C2). 

Enquanto docente do curso de geografia todos os professores 
entrevistados responderam que costumam insentivar os futuros 
professores a utilizarem as TIC no contexto escolar e fizeram 
ressalvas importantes. O entrevistado P1 informou que não costuma 
usar as tecnologias em sala de aula porque não é preguiçoso, mas 
constuma dizer aos alunos que são ferrametas importantes mas não 
devem usá-las ao ponto de perder a criatividade e tornarem-se 
obtusos. O entrevistado P2 disse: “Não abro mão do uso das 
tecnologias, embora quase não faça uso delas em sala de aula sempre 
estimulo os alunos a utilizarem”. 

Segundo Silva, “Em vez de considerar as novas tecnologias 
como inimigas a serem exorcizadas, é fundamental que as 
consideremos como meios que podem ajudar a desenvolver ou 
estimular o pensamento geográfico” (2007, p.88). Desta forma, o 
compromisso com a educação irá estimular professores e alunos a 
desenvolverem atividades que lhe sejam interessantes para sua 
formação, pois a tecnologia, por si só, não tem esse compromisso. 
Após análise dos questionários, entrevista e observação, pode-se 
inferior como hipótese, que o baixo uso e rara integração das 
tecnologias no ensino superior foram confirmadas pela maiorias dos 
professores para o curso de Geografia da UFS do Campus São 
Cristóvão.  

O entrevistado P5 diferenciou-se dos demais por instigar o uso 
das tecnologias pelos futuros professores a partir do exemplo de sua 
prática. “Minha função é estimular os alunos a utlizarem desde a 
música aos  jogos e imagens que a internet possibilita sobre a 
compreenão do espaço geográfico. Minha prática é exemplo disso”. 
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Sobre os desafios e perspectivas do uso das TIC no processo de 
ensino- aprendizagem do curso de geografia a maior parte dos alunos 
entrevistados relataram que o uso das TIC ainda é insuficiente e 
pouco produtivo. A maioria informou que os professores da 
graduação não formam educadores com habilidades para o uso das 
tecnologias. “Os professores deveriam estimular os alunos a usarem 
softwares educativos que podem ser aplicados aos conteúdos da 
geografia como ferramenta de ensino-aprendizagem. (Entrevistado 
A16). 

O entrevistado A5 ressaltou que “a prática exercida pelos 
professores do curso ainda é pouca. A opinião dos professores sobre 
o uso das TIC no exercício docente diverge das informações obtidas 
através dos alunos. 

As possibilidades de uso e integração das tecnologias são 
muitas, conforme destaca o entrevistado C2, embora haja outro 
problema grave de resistência de um número considerável de 
professores. “Estou muito satisfeito com a quantidade de 
equipamentos do Departamento de Geografia que deverão inovar as 
aulas. Estamos vivendo um momento ímpar, o maior problema é 
adquirir os softwares educacionais.”  

 
Problemas existem em todas as instituições de 
ensino. Antes, a gente tinha os espaços físicos e 
não tinha os equipamentos. Hoje nós temos os 
equipamentos, mas não temos segurança para a 
utilização destes, nos espaços físicos da 
Universidade. Para solucionar esse problema, 
câmeras de segurança já começaram a ser 
instaladas, pois o roubo de equipamento tornou-
se absurdo. (Entrevistado C2). 

 
Diante das contribuições dos participantes nesta pesquisa foram 

confirmadas algumas hipóteses sobre o uso das tecnologias na 
formação inicial de professores que deixam a academia sem as noções 
pedagógicas das tecnologias para a prática escolar. No caso dos 
professores, este esforço não depende somente deles, mas ele deverá 
incentivar o processo de melhorias contínuada e ter consciência de 
que o computador enquanto máquina de ensinar não é capaz de gerar 
competências no aluno. Na literatura especializada sobre a temática 
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discutida, a maioria dos autores é unânime em afirmar que a utilização 
das tecnologias no ensino exige mais do que conhecimentos 
operacionais sobre a máquina, porém é preciso inseri-las na prática 
docente para inovar o ensino formando profissionais e cidadãos aptos 
a atuarem na sociedade moderna. 

 
V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
À luz do conjunto de resultados teóricos e, sobretudo empíricos 

que foram elencados neste trabalho, acredita-se que esta pesquisa 
cumpriu o objetivo central ao responder aos questionamentos 
propostos através de relatos obtidos por meio de entrevistas 
realizadas com professores e alunos do curso de Geografia da UFS do 
Campus São Cristóvão. Além disso, presume-se que este trabalho 
possa trazer algumas contribuições teórico-metodológicas que 
poderão subsidiar novas investigações a cerca da temática em tela. 

Os resultados alcançados revelam, de modo geral, através das 
considerações feitas por docentes e discentes que o uso de algumas 
tecnologias fazem parte da formação inicial dos alunos do curso 
supracitado. No entanto, as concepções de utilização e integração das 
TIC na prática docente ainda não atendem as perspectivas 
pedagógicas de forma significativa no processo de ensino e 
aprendizagem.  

Em tese, o primeiro passo na construção da profissão docente é 
a formação inicial de nível superior. Esta formação deve ser 
aperfeiçoada de forma contínua ao longo da vida profissional. Na 
realidade, a sociedade através das instituições de ensino cobra dos 
professores da escola básica melhor desempenho na utilização dos 
recursos tecnológicos em sala de aula. Diante deste fato confirma-se a 
hipótese de que muitos professores não tiveram conhecimento 
pedagógico do uso das TIC em sua formação inicial. Portanto, muitos 
não conhecem, não dominam e não se sentem motivados a usá-las no 
desenvolvimento de suas aulas.  

O conhecimento em constante metamorfose exige atualizações 
constantes de toda sociedade, sobretudo das instituições de ensino 
superior. Através da fala de alguns entrevistados constata-se também 
que a Universidade Federal de Sergipe não formam profissionais 
criticamente habilitados para integrar as tecnologias aos conteúdos 
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curriculares porque não estão preparadas para capacitar os docentes 
para o ensino do uso das TIC com finalidades pedagógicas. 

Assim, no setor educacional deflagra-se o paradoxo da 
formação continuada para o desenvolvimento de conteúdos através 
do uso das TIC mesmo sem ter tido um princípio. Esta ação, ao 
permanecer desarticulada gera impacto no uso adequado das TIC em 
sala de aula pelos futuros professores da escola básica. 

Os desafios existentes atualmente no Curso de Geografia da 
UFS do Campus São Cristóvão perpassam desde a ausência de 
formação inicial do corpo docente que faz parte de uma geração que 
aprendeu a trabalhar com o desenvolvimento de outras competências 
até a falta de capacitações permanentes para o uso das TIC como 
ferramentas pedagógicas para os professores. Em vista disso, o 
potencial do corpo docente é capaz de vencer os desafios 
encontrados na sociedade do conhecimento e da informação 
superando as limitações e desenvolvendo novas competências 
necessárias à sociedade atual.  

Cabe às instituições de ensino preparar o profissional para o 
encontro do homem com as tecnologias no campo educacional. 
Porém, a educação deve priorizar sempre a construção do 
conhecimento do aluno sem restringir-se ao conjunto de instruções 
que o professor, através das TIC transmite a um aluno passivo. Neste 
sentido, a formação do profissional para atuar nessa nova sociedade 
implica em entender a aprendizagem como uma maneira de 
representar o conhecimento, provocando um redimensionamento dos 
conceitos já conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de 
novas idéias e valores.  

As perspectivas que se buscam para a sistematização e 
desenvolvimento de recursos didáticos na formação docente devem 
ser capazes de implantar mudanças na escola, através de uma 
abordagem que privilegie as experiências do professor, habilidades e 
competências. Assim, as ações para a implantação da mudança devem 
envolver todos os segmentos da escola, como a comunidade de pais, 
alunos, professores e administradores. Esse é o grande desafio e, 
certamente, esse profissionais dispõem de soluções tecnológicas e 
conhecimento pedagógico de como implementar essas ideias.  

Na construção de percursos mais interessantes e produtivos 
nesta sociedade complexa e desigual é importante contemplar tempos 
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mais flexíveis, equipamentos, recursos, e, principalmente, formadores 
preparados para atuar no cenário atual. A Universidade Federal de 
Sergipe enquanto centro formativo necessita repensar seus tempos e 
seus espaços, motivando alunos e professores à incorporação das 
tecnologias descortinando e ampliando as novas formas de ver e 
expressar o conhecimento. 
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RESUMO 
A idéia deste texto é colocar em discussão o chamado processo de 
cientificização ou academicização do Turismo. O escopo central da 
reflexão parte da experiência do autor como docente de Turismo, da 
leitura especializada sobre o tema e da participação em eventos que 
tem por objetivo discutir esta temática. É possível uma ciência do 
Turismo? O texto parte desta indagação.  
Palavras-chaves: Turismo, Ciência e Formação Acadêmica, 
Discurso. 
 
ABSTRACT 
The objective of this text is discuss the process of "cientifização" or 
"academicização"1 of Tourism. The central part of the think initiates 
of the author’s experience as professor of Tourism, of the specialized 
reading about the subject and of the participation at events that 
discuss this theme. Is it possible a Tourism science? The text initiates 
of this question. 
Keywords: Tourism", Science and Academic Formation, Speech 
 
RESUMEN 
La idea de este texto es poner relieve al proceso de discusión llamado 
cientifización o academicización del Turismo. El ámbito de aplicación 
de la parte central de la reflexión de la experiencia del autor como 

                                                           
1 As palavras cientifização e academicização são palavras que não têm tradução para 
o inglês, já que não existem no dicionário português por se tratarem de palavras 
criadas pelo autor para nomear os dois processos discutidos no texto. 
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profesor de Turismo, el especialista en lectura sobre el tema y 
participar en eventos que tiene por objetivo discutir esta cuestión. 
¿Puede una ciencia de Turismo? El texto surge de esta indagación.  
Palabras Clave: Turismo, Ciencia, Formacion Academica, Discurso 
 
I INTRODUÇÃO 

 
A temática do Turismo aparece como um dos principais 

investimentos adotados e impulsionados pela iniciativa privada, pelo 
poder público e, particularmente, pelos intelectuais que se colocam a 
serviço do entendimento e da promoção desta atividade como fator 
de desenvolvimento de diversas dimensões sociais e econômicas dos 
lugares no mundo contemporâneo.  

Basta olharmos para todo o movimento levado a cabo pelo 
Turismo: são inúmeras as faculdades que semestralmente lançam seus 
novos cursos, no caso, hotelaria e turismo; são diversas as revistas e 
livros especializados lançados mensalmente; são vários os 
administradores públicos que geram o discurso entusiasta do futuro 
com e pelo turismo; é a iniciativa privada que encontrou em uma 
antiga atividade a sua mais nova forma de renda empresarial. Tudo 
isso impulsionado pelos fluxos de turistas que circulam pelo o mundo 
inteiro. Portanto, propor uma discussão que tenha como objetivo 
principal realizar uma crítica direta a quase todo o discurso2 e toda a 
prática em torno do desenvolvimento do turismo como atividade 
essencialmente econômica e como disciplina acadêmica é no mínimo 
“navegar contra a corrente”. Dessa forma, procuro deixar claro que os 
comentários que explicitarei a seguir não se tratam de uma negação da 
atividade em voga e muito menos do conhecimento gerado através 
dela, mas sim, procuro polemizar com o intuito de gerar um debate 
acerca da atualidade das transformações acarretadas pelo turismo. Já 
que, talvez, seja a corrente que esteja navegando contra nós.  

Privilegiarei a formação acadêmica do turismo para a discussão, 
em detrimento das outras dimensões desta temática, por constatar que 
a possibilidade do estatuto científico desta matéria legitime o ímpeto 
transformador, e muitas vezes inconseqüente, dos promotores de 
turismo.   

                                                           
2 São diversas as matrizes discursivas geradas em prol do rápido desenvolvimento 
dos lugares com e pelo turismo, entre elas, o da preservação ambiental e cultural e 
da capitalização de renda são as mais recorrentes.   
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Dessa forma, as reflexões que exporemos a respeito do debate 
acadêmico sobre o Turismo originaram-se da participação no “IV 
Congresso Internacional de Turismo da Rede Mercocidades: Um Outro Turismo é 
Possível? Globalização, sustentabilidade e crescimento com desenvolvimento local”, 
realizado em Porto Alegre – RS, entre os dias 29 e 31 de agosto de 
2002, e da experiência do autor como docente da disciplina Geografia 
do Turismo na Universidade Federal da Paraíba. Por isso, as notas a 
seguir terão, também, um caráter de relato frente à forma, estrutura e 
conteúdo deste evento que reuniu os principais e mais importantes 
pensadores/promotores3 do turismo nacional e internacional e da 
pesquisa bibliográfica e vivência cotidiana com a referida disciplina.   

 
II A JUSTIFICATIVA DADA 
 

É freqüente encontrarmos nos livros sobre Turismo, 
geralmente nas páginas iniciais, a afirmação de que a atividade turística 
apresenta-se atualmente como o terceiro maior produto gerador de 
riqueza no mundo, responsável por uma parte significativa do 
Produto Interno Bruto (PIB) global, ficando atrás apenas da indústria 
de armamentos e de petróleo. Assim, com a determinação vinda do 
mercado, a justificativa para a arquitetura de uma estrutura acadêmica 
e de um status científico para o Turismo é dada pela maioria de seus 
pensadores/promotores e alguns interlocutores (Estado e iniciativa 
privada). É com este intuito, entre outros, que o debate nascente 
sobre o turismo no Brasil está em pleno desenvolvimento.  

Justificar o estudo do Turismo é estabelecer uma relação 
necessária com os números. A quantificação de todas as suas 
dimensões, desde a quantidade de turistas a cada ano em 
determinadas localidades do mundo à quantidade de dissertações e 
teses defendidas abordando tal temática está sendo quantificado por 
seus pensadores/promotores, os quais passaremos chamar, também, 
pelo controvertido título: turismólogos. 

A quantificação apresenta-se cada vez mais importante para os 
turismólogos na medida em que ela própria não é discutida e 
contestada. O sistema estatístico do turismo baseado na simples 

                                                           
3 Proponho a expressão pensador/promotor a fim de localizar o papel do 
profissional acadêmico do Turismo, que é, ao mesmo tempo, o sujeito que reflete 
sobre o tema e freqüentemente aparece como promotor desta atividade. Existe, 
também, na literatura sobre o tema a denominação de “gestores”.  
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contagem dos viajantes definidos como estrangeiros que permanecem 
fora da sua residência pelo menos por um dia, regra posta pela 
Organização Mundial de Turismo (OMT), exige que a definição de 
turista seja indefinida, desregrada. Todos que viajam são turistas? 

Os usos das estatísticas também são importantes para o Estado 
e para a iniciativa privada como elemento norteador das suas ações e 
como justificativas destas ações. O cálculo das rendas geradas pelo 
turismo serve diretamente à iniciativa privada e a quantificação dos 
empregos gerados pelos empreendimentos turísticos serve ao Estado. 
O turismo tornou-se arma política em todos os discursos. As provas 
vêm em forma de estatística.  

Será que os números de geração de emprego, por exemplo, 
comportam a imensidão de “catadores” e amassadores de latas de 
cerveja e refrigerante, a quantidade de vendedores de coco e 
guardadores de carro e até da prostituição gerada nas localidades 
turísticas? Ou seja, será que o trabalho informal está sendo 
incorporado nestas estatísticas para fundamentar as ações de apoio ao 
desenvolvimento do turismo, no local que for, pelo Estado e, 
principalmente, pela iniciativa privada sempre apoiada nos e pelos 
diferentes níveis governamentais?    

No plano do discurso proferido pelos gestores do turismo, 
público ou privado, e dos turismólogos, além das estatísticas como 
justificativa, apresentam, também, a necessidade da preocupação 
social desta atividade mundial. O “turismo social” está na base de 
todos os discursos. Conceito mais indefinido que a própria definição 
de turista, o turismo social aparece nas falas e nos escritos como a 
possibilidade da ação concomitante para o fim das desigualdades 
sociais dos lugares privilegiados pela atividade turística. Dessa forma, 
o turismo geraria emprego e renda para a população residente, por 
isso ele seria social. 

População residente, população autóctone, comunidade local 
ou ainda, sempre pejorativamente, os nativos tornaram-se objetos de 
preocupação presentes nos discursos. O projeto turístico produzido e 
realizado juntamente com a comunidade local tornou-se pré-requisito 
teórico-discursivo nas falas dos turismólogos. Dadas as raríssimas 
exceções para a realização deste requisito, a realidade destrutiva e 
devastadora dos impositivos projetos turísticos, geralmente 
condutores de um desordenamento e desagregamento social da 
comunidade - travestido por um ordenamento teórico preso ao 
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planejamento e às ciências de gestão e representados pela 
racionalidade técnica e competente dos especialistas4 - não são 
explicitados e muito menos apresentados como temas para o debate 
entre os pensadores/promotores do turismo.  

Ocorre um processo de exaltação ideológica da idéia de 
planejamento. Por outro lado, a história do planejamento 
impulsionada no Brasil desde a década de 1950, nos mostra 
atualmente, nos seus resultados práticos, que a idéia de planejar os 
investimentos estatais e privados acarretou o acirramento das 
desigualdades sociais. Ou seja, a idéia de planejamento, na maioria das 
vezes, trouxe ganhos econômicos para alguns indivíduos em 
contrapartida da socialização das perdas sociais e ambientais geradas 
no processo de desenvolvimento planejado.   

A inclusão da palavra “social” na definição de um fenômeno 
estritamente praticado pelos homens (isto é, pelos humanos) que é o 
turismo, não resolve os problemas sociais pré-existentes nas 
localidades e muito menos os problemas sociais resultantes dos 
processos turísticos diante da comunidade local; o mesmo ocorre com 
a idéia de planejamento. O discurso justifica-se pelo discurso, já que 
aceitar a realidade dada parece ser resultado de uma estratégia 
continuamente retroativa que deixaria a necessidade do discurso 
pretensamente transformador sempre na ordem do dia. Ou seja, me 
parece que o discurso com a preocupação social do turismo serve 
como estratégia de marketing aos tecnocratas efetivadores das 
políticas para o setor. Por isso, a absorção de teorias sociais para o 
bem-estar das populações chega como justificativa para a apreensão 
do saber turístico.   

O discurso da distribuição e do aumento da renda para as 
populações residentes (ou receptoras) reduz todas as dimensões da 
vida destas populações ao dinheiro, ou seja, itens como educação, 
saúde, participação política, preservação cultural, etc. seriam 
assegurados com o aumento da renda. Alfredo (2001, p.52/53) 
polemiza ainda mais esta discussão: 

 
Sob o pretexto de trazer algum tipo de 
remuneração às comunidades locais – o que já é 
um contra-senso em si, pois muitas destas 
comunidades não definem sua sociabilidade a 

                                                           
4 Estes especialistas estão sendo chamados atualmente de “expert” em turismo. 
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partir de relações monetárias, portanto a 
inserção do dinheiro como definidor das formas 
de relações no interior das mesmas é já uma 
submissão de tais comunidades ao nexo do 
mercado [...] 

 
Realidade que vem sendo imposta a diversas comunidades de 

pescadores por todo o litoral brasileiro, sobretudo no Nordeste do 
Brasil. Um exemplo latente, dentre vários outros, é o de Jericoacoara 
no litoral norte cearense5. 

Localidade privilegiada por uma beleza paisagística singular, 
onde vivia uma comunidade de pescadores quase que isolados do 
mundo, para uma das mais procuradas localidades turísticas por 
viajantes brasileiros e estrangeiros. “Jeri” como é atualmente 
chamada, foi transformada para o turismo. E os resultados dessas 
transformações negam os discursos proferidos pelos gestores e 
pensadores/promotores da atividade6.  

Sem se estender por outros temas como o da destruição do 
meio ambiente, o da descaracterização cultural, da destruição da vila 
antiga e da transformação do cotidiano do lugar, claramente visíveis 
em Jericoacoara, o tema da distribuição de renda foi observado nessa 
reflexão.  

A distribuição das benesses provocadas pelo turismo segue a 
regra da acumulação capitalista, ou seja, concentra a riqueza 
produzida nas mãos de poucos, sendo estes, geralmente, investidores 
externos à comunidade local. Referente à comunidade, o turismo 
promove para poucos residentes a possibilidade de ascensão social, 
conforme constatado na série de entrevistas abertas realizadas. Em 
Jericoacoara algumas famílias anteverão a possibilidade de 
desenvolvimento do turismo, montando, com trabalho próprio, 
pousadas e camping para os turistas. Estas famílias diferenciam-se 
atualmente do resto da comunidade.  

Existe também a aparente efetivação de direitos à população 
original (freqüentemente confundido com o tema da produção de 
renda) gerada por políticas públicas do governo estadual do Ceará. 

                                                           
5 Visitei Jericoacoara durante os últimos seis anos (1998, 2000, 2003), assim observei 
sua rápida transformação. 
6 É importante explicitar que Jericoacoara foi e é uma das localidades onde ações do 
governo federal, por meio do Programa de Ação para o Desenvolvimento do 
Turismo no Nordeste (Prodetur-NE), investe na expansão do turismo.  
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Ação certamente apoiada pela iniciativa privada visou efetivar o 
projeto de regularização fundiária das terras onde residem as famílias 
da comunidade de Jericoacoara. Isto é, transformam a terra antes 
“sem dono” e comunitária, onde as famílias tradicionalmente viviam, 
em mercadoria passível de compra e venda, levando os antigos 
moradores, agora legalmente proprietários da área, a venderam suas 
terras aos investidores externos à comunidade. Dessa forma, os 
preços pagos pelas terras, por mais injustos que possam ser, são 
tentadores às famílias de pescadores que antigamente não tinham suas 
relações sociais pautadas pura e simplesmente por relações 
monetárias. A venda é quase certa.  

Voltemos à discussão de outras matrizes discursivas do turismo.  
A cultura também está privilegiada neste discurso. A 

preservação e o resgate da cultura local e nacional são usados nas falas 
dos gestores dos projetos turísticos. Projetos estes, geralmente 
planificadores, com tendência a homogeneizar os lugares7.  

Quando o discurso da preservação cultural é usado, faz parecer 
que a cultura histórica dos povos está sendo quantificada através de 
valores monetários. Há uma mercantilização das especificidades 
culturais de cada povo apresentada como potencial de atração 
turística.   

Justificar o desenvolvimento de toda a estrutura formada em 
prol do turismo significa afirmá-lo de forma unidimensional e linear 
apoiando-se nos números portadores da funcionalidade do sistema e 
no discurso aparentemente crítico a respeito dos problemas sociais da 
nossa sociedade. No âmago da crise, passada pela maioria das 
sociedades capitalistas do mundo e fortalecida pela concentração cada 
vez maior de riquezas em contrapartida ao aumento progressivo da 
miséria que atinge grande parte da população, o Turismo, 
reconhecido como produto criado e desenvolvido pelo modo 
capitalista de produção, é apresentado como estratégia de 
reordenamento social e cultural de parte destas populações. Seria o 
próprio sistema capitalista produzindo via mercado as soluções para 
os efeitos perversos causados pelo próprio mercado. Assim, a 
materialização das contradições provocada por este sistema aparece 

                                                           
7 Hoje encontramos em Jericoacoara diversas opções de culinária, entre elas: a 
culinária japonesa, a culinária italiana, a culinária francesa e, como não podemos 
esquecer, a culinária cearense.   
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como apêndices ou como simples disjunções a serem resolvidas. A 
essência da contradição é negada.  

 
III A CRENÇA NA POSSIBILIDADE DE 
“CIENTIFIZAÇÃO” DO TURISMO  

 
Existe entre os turismólogos basicamente duas formas de 

apresentar o turismo como disciplina acadêmica-científica: primeiro, 
os que acreditam que o turismo seja um campo específico do 
conhecimento, que reúne um conjunto de saberes metódicos e 
sistemáticos sobre a realidade, por isso uma ciência; segundo, os que 
acreditam que o turismo ainda não se constitui enquanto ciência, 
embora, tão logo adquirirá este status diante do seu processo de 
desenvolvimento acelerado na realidade e, por conseguinte, no 
mundo acadêmico que se cria para interpretá-lo. 

Miriam Rejowski, em seu livro “Turismo e pesquisa científica” 
afirma que: 

 
A evolução do estudo do Turismo, 
compreensivelmente, estimula os esforços e, 
pesquisa e ensino, de forma análoga ao processo 
de cientificidade já ocorrido em outras 
disciplinas mais antigas das ciências humanas e 
sociais, como a antropologia, geografia, 
sociologia e economia (1996, p. 17). 

 
O grande problema gerado por esta crença na cientificidade da 

disciplina do turismo está na própria crença. A “fé científica”8 calcada 
na exposição de métodos, metodologias e teorias destoa totalmente 
da fé, quase que religiosa, da cientificidade do turismo. A crença dos 
turismólogos é obtusa e procede por afirmações inquestionáveis e não 
pelo debate, discussão e exposição dos conceitos e das teorias para 
uma possível sistematização do conhecimento turístico. Constitui uma 
imposição que abstrai as regras científicas, operando por anomia e 
procedendo pela anominação.  

                                                           
8 É claro que a fé e a ciência apresentam-se como antagônicos na história do 
conhecimento sistematizado. Refiro-me a “fé científica”, o crédito que o 
pesquisador/cientista dá aos seus procedimentos de pesquisa e análise dos objetos 
para o conhecimento, sustentado por um corpo conceitual e teórico.  
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Não há um corpo de conceitos formado para interpretar o 
fenômeno turístico, há sim uma anominação das palavras. O tão 
difundido conceito de “desenvolvimento sustentável” transformou-
se, na fala dos turismólogos, em turismo sustentável. Do conceito 
amplo e complexo do desenvolvimento sustentável para a imposição 
discursiva do turismo que traga desenvolvimento sustentável quer 
onde ele se instale9. Da construção da ciência segundo um tempo que 
é indeterminado à operacionalização desregrada de um amontoado de 
saberes reunidos de forma imediatista e camuflado teoricamente pelas 
teses do planejamento. Trata-se da mesma corrupção intelectual 
realizada pela exposição do conceito de “turismo social”, já 
referenciada neste texto. 

O conceito de “globalização” preso restritamente às noções 
mercadológicas é usado pelos turismólogos e gestores de turismo 
como justificativa dada a todas as dimensões produzidas pelo 
fenômeno turístico. Tudo é fruto da globalização. O mesmo acontece 
com o obscuro conceito de “pós-modernidade”. O turismo é 
colocado como um dos principais representantes da pós-
modernidade. A abstração da realidade representada pelo conceito 
como forma de interpretá-la e modificá-la é empobrecida pelo 
discurso turístico. A palavra retira o vigor do conceito, modificando-o 
e tornando-o simploriamente funcional e estratégico. A reflexão foi 
abstraída, operando por afirmação da palavra dada. 

O mesmo ocorre com as teorias agregadas pelo pensamento 
turístico. Teorias como a do “desenvolvimento local”, materializada 
na posição de municipalização das políticas de turismo, sustentam a 

                                                           
9 Alfredo (2001) novamente polemiza esta questão: “Contudo, a relação sociedade x  
natureza, (tão cara ao conhecimento geográfico e por muitas vezes identificadora do 
próprio objeto da Geografia) que põe esta última como recurso natural, este 
processo não é suficiente para elucidar a relação sociedade x natureza 
contemporânea, onde o turismo realiza-se como expressão da mesma (...) Em 
outras palavras, o nosso argumento é de que o turismo do século XX expressa de 
forma fenomênica uma nova relação sociedade x natureza, onde esta última não se 
coloca apenas como pressuposto material do processo de produção no sentido 
estrito e amplo. Pelo contrário, ela passa de pressuposto a realizar-se como 
resultado do processo social e o turismo não só expressa como atua nesta inversão 
de posição da natureza diante de tal relação. Enfim, a natureza de dádiva, passa a ser 
produto, o que implica, por si só uma relação fetichizada do ser social com sua 
condição/produto material. A  produção do natural, queremos insistir, permite já 
compreender uma contradição. Como é possível que o natural realize-se como 
produto industrial?” (p. 41) 
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implantação, quase sempre desastrosa, dos mega-projetos turísticos, 
sendo a comunidade local a maior prejudicada, ainda que o discurso 
de “desenvolvimento local” com o turismo sustentável, levados a 
cabo pela iniciativa privada e pelo poder público, esteja sempre 
presente nos projetos. 

Em outra dimensão da análise, a racionalidade técnica dos 
competentes gestores do turismo, sob orientação teórico-
metodológica vinda da Teoria do Sistema, tem como função encaixar 
as teorias na realidade, por isso, estes projetos não estabelecem 
correspondência direta com a vida das pessoas, a teoria é vista como 
pressuposto para a existência da realidade e não o contrário.  

São os valores e as cifras que os interessam. Assim, o caráter de 
ciência para o Turismo equipara-se ao marketing.   

 
IV A INTERDISCIPLINARIDADE COMO FUNDAMENTO 

 
A interdisciplinaridade, entendida como o estabelecimento 

sólido da integração entre duas ou mais ciências ou disciplinas do 
conhecimento para a apreensão da realidade, está sendo colocada 
como o fundamento da disciplinarização/cientifização do turismo10. 

A utilização de estruturas conceituais e metodológicas de 
diversas disciplinas e de teorias que circulam livremente entre as 
ciências caracteriza a postura interdisciplinar das ciências humanas 
atualmente. Há uma interação mútua entre as disciplinas, por 
exemplo, a Geografia Urbana “dialoga” com a Sociologia Urbana e 
com os Arquitetos Urbanistas e vice-versa, na 
explicação/compreensão do fenômeno urbano. Os conceitos, teorias 
e metodologias são usados mutuamente para a explicação da 
realidade. As barreiras entre as ciências são plásticas e modeláveis e 
não rígidas e obtusas. Todavia, devemos levar em conta que as 
ciências, cada qual com a sua especificidade, diferenciam-se. A 
interdisciplinaridade impõe uma estrutura dialética às ciências, na 
medida em que a leva, ao mesmo tempo, a se negar e a se afirmar 
como um campo específico do conhecimento.  

O que acontece com o Turismo? 
A interdisciplinaridade como fundamento da disciplina do 

turismo não é mútua e multidimensional, é sim unidimensional, ou 

                                                           
10 A Geografia, por exemplo, tem como fundamento para a sua existência 
acadêmica/científica a interdisciplinaridade.  
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seja, não há a interação entre conceitos, teorias e metodologias, já que 
o turismo não possui conceitos e teorias próprias para o diálogo entre 
as ciências. O que há é um simples “empréstimo” das estruturas 
conceituais, teóricas e metodológicas das outras ciências, como por 
exemplo, e por ordem de importância: da Economia, da Geografia, da 
Administração de Empresas ou Ciências da Gestão, da Sociologia, da 
História, das Ciências Ambientais, da Filosofia etc. O turismo 
acadêmico vive dentro de um “feirão” interdisciplinar. 

Esta postura unidimensional do Turismo dada pelo simples 
“empréstimo” das outras ciências leva-o a negar-se continuamente 
enquanto disciplina acadêmica. Leva-o, em última instância, a negar a 
própria interdisciplinaridade. 

Contudo, existe ainda uma proposição para o turismo: a 
proposição da transdisciplinaridade como fundamento. Esta 
entendida como a cooperação entre as ciências num nível em que não 
há a possibilidade de separá-las, surgindo, então, uma 
“macrodisciplina”. Assim, todas as disciplinas negariam a si mesmo. 
Porém, há ainda um problema: a transdisciplinaridade serve às 
grandes teorias explicativas do funcionamento da sociedade e não a 
um fato da realidade como a expansão do turismo e não como 
fundamento de uma disciplina, já que a transdisciplinaridade consiste 
na negação das disciplinas.       

Adyr A. B. Rodrigues em seu livro “Geografia e Turismo: 
reflexões teóricas e enfoques regionais”, toma partido diante da 
discussão da interdisciplinaridade como fundamento da ciência do 
turismo:  

 
Diante dessas idéias acreditamos que não é mais 
o momento de investir na sistematização dos 
estudos do turismo para emprestar-lhe status 
científico de uma ciência autônoma [...] Visto 
assim, o fenômeno do turismo, por sua natureza 
complexa, reconhecida por todos os seus 
estudiosos, é um importante tema que deve ser 
tratado no âmbito de um quadro interativo de 
disciplinas de domínio conexo, em que o 
enfoque geográfico é de fundamental 
importância, uma vez que, por tradição, lida com 
a dualidade sociedade natureza (p. 21/22). 
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O que devemos questionar é: até que ponto uma dada atividade 
ou um dado tema/fenômeno do real apresenta-se como elemento 
suficiente para se estabelecer como objeto de uma ciência/disciplina? 
Ou ainda, se o turismo como tema contemporâneo se estabelece 
como ciência, temas como o da violência urbana e da moradia em 
favelas também poderiam ganhar estatuto científico?11 

  
V. A (IM)POSSIBILIDADE DE AUTONOMIA CIENTÍFICA 
 

Existe um fato da realidade que nos leva a refletir sobre a 
(im)possibilidade da autonomia científica nas pesquisas realizadas 
pelos turismólogos partindo de conceitos e métodos das outras 
disciplinas e mesmo pelas outras disciplinas independentemente. 

O desenvolvimento frenético e acelerado da estruturação e da 
atividade turística imposta e exigida pelo mercado não favorece o 
tempo da reflexão crítica e sistematizada sobre a realidade. Os 
projetos são implantados e as pesquisas realizadas a revelia, sem que 
se dê importância a um tempo necessário para que o pensamento 
científico se desenvolva. Dessa forma, o pensamento sobre o turismo 
torna-se apenas um dos pilares para a implantação e funcionalidade 
dos projetos. Quando o pensamento lento nega a velocidade dos 
projetos e futuramente sua funcionalidade ele é extinto ou 
vigorosamente criticado (tanto no campo político como no campo 
acadêmico). 

Concordo com a afirmação de Marutschka Moesch (2000, p. 
17) de que: 

 
A pragmática do fazer antecipou a pesquisa 
científica, numa lógica brutal de mercado, e o 
espírito científico, ocasionalmente posto na 
produção de conhecimento, implica a idéia de 
mera performance para o setor produtivo [...]. 

 

Alfredo (2002) alarga esta reflexão defendendo a importância de 
um conhecimento que busque compreender mais do que propor, em 
uma luta contra o imediatismo das reflexões: 

                                                           
11 Como a moradia subnormal ou a criação de ocupações residenciais irregulares e 
favelização constitui mais regra do que exceção nos espaços urbanos de todas 
regiões brasileiras, seria válido então criarmos uma ciência a partir dessa realidade? 
“Favelologia” seria um título obvio?  
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O que pretendemos destacar aqui é o fato de que 
produzir reflexões para fora do utilitarismo a 
priori é um momento histórico possível [...] Se a 
consciência do real não muda o real, buscar 
mudá-lo sem alguma forma de consciência 
também não nos garante transformações. Tanto 
pior, reproduz o existente representando o 
diferente (p. 38). 

 
Dessa forma, há conhecimentos produzidos a priori para 

interpretar e ordenar o fato empírico que ainda não se realizou ou que 
se realizará em um futuro bem próximo e há conhecimentos e teorias 
já existentes apropriados pelos pensadores/promotores de turismo na 
interpretação e ordenação de uma realidade historicamente 
consolidada. Talvez seja por isso a incessante utilização pelos 
turismólogos de uma linguagem que imponha os prefixos “pós”, 
“neo”, “new”, etc. 

Outro ponto que parece ser um grande empecilho à 
possibilidade de autonomia científica do pensamento sobre o turismo 
é a sua comunidade acadêmica. A grande maioria dos 
pensadores/promotores e autores do Turismo são, ao mesmo tempo, 
consultores das instituições públicas, das empresas privadas que estão 
investindo nesta atividade12 e dos grandes capitais, como, por 
exemplo, do Banco Mundial. Estes parecem colocar a exigência do 
mercado para a implantação dos projetos turísticos na frente da 
reflexão e do debate acadêmico ou de discussões com a comunidade 
impactada. Os projetos são implantados custe o que custar. 

Um engodo para todas as comunidades acadêmicas ocorre 
quando os intelectuais pactuam dos seus discursos e fecham-se em 
grupos de pesquisa. Ocorre o que o professor Milton Santos chamou 
de “coleguismo” no mundo acadêmico, quando os autores 
concordam tacitamente em não confrontarem as suas idéias, 
reafirmando-os em detrimento do debate destas idéias.  

Como isto se dá no corpo acadêmico do Turismo? 
Nas ciências que possuem uma grande comunidade acadêmica, 

como, por exemplo, na Economia ou na Geografia, este pacto entre 

                                                           
12 Muitos destes professores/autores possuem o seu próprio escritório de 
consultoria.  
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os intelectuais (“coleguismo”) aparece de forma explícita. Mas como 
são comunidades acadêmicas grandes, com diversas linhas de 
pesquisa, com orientações teórico-metodológicas e ideológicas 
diferentes, o confronto entre idéias, teses e teorias acontece 
ativamente. Existe o debate. 

No Turismo, composto por uma comunidade acadêmica 
pequena, na qual seus pensadores em suas atividades de consultorias 
trabalham juntos, apresentando-se em grupo nos mesmos projetos ou 
na implantação das mesmas políticas públicas para o setor, 
compactuam das mesmas idéias, refletindo diretamente nas atividades 
da pesquisa acadêmica que parecem seguir apenas uma linha: a do 
pensamento funcionalista e planejador/planificador. Isto impossibilita 
o exercício do debate acadêmico, como a autonomia da reflexão 
crítica dentro do campo das ciências. O “coleguismo” impera. O 
debate não existe. E isto passa a ser uma condição para a permanência 
do turismo acadêmico.   

Por fim, toda esta situação acerca da comunidade acadêmica do 
turismo é apoiada e exacerbada pelas editoras. Os editores estão 
publicando quase que mensalmente uma quantidade considerável de 
livros sobre o tema, já que a venda é garantida13. A maioria dos 
escritos publicados são prematuros e apresenta uma repetição das 
experiências e análises realizadas, embora exista uma grande variedade 
de temas tratados. Assim, a reflexão não progride e, por isso mesmo, 
reproduz, no interior do mundo científico a própria lógica da 
mercadoria, transformando tais discursos em produtos vendáveis para 
fomentar a lógica editorial.   

 
VI CONCLUSÃO DO DESENVOLVIMENTO FRENÉTICO  

 
Com o signo de pós-moderno o desenvolvimento acelerado do 

turismo em todas as suas instâncias nos é empurrado “goela a baixo”. 
Ocorre, mais ou menos, o que Marshall Berman14 chamou de 
turbilhão na transformação da vida das pessoas. Segundo este autor: 

                                                           
13

 Algo parecido com o “boom” da venda de livros alcançado pelas editoras que 

publicam títulos de organização empresarial e de auto-ajuda.    
14 BERMAM, MARCHAL – Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da 

modernidade. São Paulo: Cia. Das Letras, 1986.  
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O turbilhão da vida moderna tem sido 
alimentado por muitas fontes: grandes 
descobertas nas ciências físicas, com a mudança 
da nossa imagem do universo e do lugar que 
ocupamos nele; a industrialização da produção, 
que transforma conhecimento científico em 
tecnologia, cria novos ambientes humanos e 
destrói os antigos, acelera o próprio ritmo de 
vida, gera novas formas de poder coorporativo e 
de luta de classes; descomunal explosão 
demográfica, que penaliza milhões de pessoas 
arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-
as pelos caminhos do mundo em direção a novas 
vidas; rápido e muitas vezes catastróficos 
crescimento urbano; sistemas de comunicação 
de massa, dinâmicos em seu desenvolvimento, 
que embrulham e amarram, no mesmo pacote, 
os mais variados indivíduos e sociedades; 
Estados nacionais cada vez mais poderosos, 
burocraticamente estruturados e geridos, que 
lutam com obstinação para expandir o seu 
poder; movimentos sociais de massa e de 
nações, desafiando seus governantes políticos e 
econômicos, lutando por obter algum controle 
sobre suas vidas; enfim, dirigindo e manipulando 
todas as pessoas e instituições, um mercado 
capitalista mundial, drasticamente flutuante, em 
permanente expansão. No século XX, os 
processos sociais que dão vida a esse turbilhão, 
mantendo-o num perpétuo estado de vir-a-ser, 
vêm a chamar-se modernização (Berman,1986, 
p. 16).  

 
O problema do Turismo, no seu pretenso campo do 

conhecimento, é que ele se apresenta como o ser e não como o vir-a-
ser. Como num processo de desenvolvimento e num exercício lógico, 
ele deve partir do vir-a-ser para então atingir a condição de ser, como 
é atualmente considerado. Tal procedimento é essencial para que se 
possa compreendê-lo e analisá-lo. O ser do turismo é impositivo na 
sua realidade empírica e nas suas pré-teorias, dificultando as nossas 
reflexões. O ser aparece freneticamente como um estágio à frente do 
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vir-a-ser já superado. É assim que os intelectuais do turismo pensam, 
além do mais: 

 
Muitos artistas e trabalhadores intelectuais 
imergiram no mundo do estruturalismo, um 
mundo que simplesmente risca do mapa a 
questão da modernidade e todas outras questões 
a respeito da auto-identidade e da história. 
Outros adotaram a mística do pós-
modernismo, que se esforça para cultivar a 
ignorância da história e da cultura modernas 
e se manifesta como se todos sentimentos 
humanos, toda a expressividade, atividade, 
sexualidade e senso de comunidade 
acabassem de ser inventados – pelos pós-
modernistas – e fossem desconhecidos, ou 
mesmo inconcebíveis, até a semana passada. 
Enquanto isso, cientistas sociais, constrangidos 
pelos ataques a seus modelos tecnopastorais, 
abdicaram de sua tentativa de construir um 
modelo eventualmente mais verdadeiro para a 
vida moderna. Em vez disso, retalharam a 
modernidade em uma série de componentes 
isolados – industrialização, construção, 
urbanização, desenvolvimento de mercados, 
formação de elites – e resistem a qualquer 
tentativa de integrá-los em um todo (Berman, 
1986, p. 32). 

 
O turismo faz parte deste sistema retalhado de interpretação do 

mundo sustentado pelo discurso sistêmico da globalização pós-
moderna. Dessa forma, a apreensão da realidade torna-se distante da 
própria realidade.   

Talvez, como disse Berman sobre a modernidade “voltar atrás 
seja a melhor maneira de seguir em frente” para os turismólogos.  

Contudo, defendo a importância dos estudos e pesquisas sobre 
a temática do turismo já que este se apresenta como um substancial 
fenômeno do mundo contemporâneo ou, para debater com os 
turismólogos, apresenta-se como um perpétuo estado de vir-a-ser. 
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DEFESAS DE MESTRADO – NPGEO –2º SEMESTRE DE 2010. 
 
 

NARCISO LIMA DE OLIVEIRA  

 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E ALTERAÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE SOB A 

LÓGICA DE REPRODUÇÃO AMPLIADA DO CAPITAL 

                                                 

A modernização capitalista da agricultura em Sergipe, de modo 

particular no município de Carira/SE, segue a mesma lógica e 

temporalidade brasileira, resguardando as devidas proporções por se 

tratar de um Estado inserido em uma região marginalizada pelo modo 

de produção capitalista. Verifica-se que o modelo de modernização 

implementado nos campos brasileiros, particularmente o que cabe aos 

produtores menos capitalizados, localizados em regiões menos 

dinâmicos, do ponto de vista do capital, bem como da circulação de 

suas mercadorias e inovações tecnológicas tem provocado, em maior 

ou menor escala, graves problemas de ordem socioambiental. Assim, 

a presente dissertação analisa as alterações socioambientais daquele 

município, decorrentes da expansão capitalista no campo. Nesse 

sentido, percebe-se que o despontar da agricultura comercial e da 

monoculturização do campo no território do município de Carira é 

contraditório, excludente e expropriadora, como rege as relações 

capitalistas de produção. Neste processo é fato que o Estado é um 

agente articulador da tecnificação, que por sua vez desencadeou: a 
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expansão capitalista no campo; a tecnificação acelerada com perda de 

postos de trabalho e concentração de terras; a perda da fertilidade do 

solo; a homogeneização da paisagem, com consequente alterações na 

biodiversidade; privilégios da agricultura comercial em detrimento da 

agricultura de subsistência e perda da autonomia alimentar do 

camponês.  

 
Palavras chave: Capital, Estado, Agricultura e (In)sustentabilidade 
Ambiental. 
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FÁBIO DE JESUS BARRETO  

 

AS ENGRENAGENS DO CAPITAL NO TERRITÓRIO DO 

AGRESTE CENTRAL SERGIPANO: O CANTO DA SEREIA 

DA ODISSÉIA DO TRABALHO NO NOVO EIXO 

INDUSTRIAL CALÇADISTA. 

 

A reestruturação produtiva se apresenta como mecanismo de saída do 

capital para os seus momentos de crise. O Processo de acumulação 

do capital que avança destrutivamente procura espaços onde a sua 

reprodução possa ser realizada sempre em escala crescente, 

entretanto, as tentativas de respostas apresentadas pelo capital nos 

momentos de agudização das crises que são dadas na forma de 

reestruturações do processo de produção já não são mais possíveis de 

ser dadas, em função da própria natureza contraditória do sistema, 

que revela que o capitalismo só pode sair de suas crises anteriores 

acumulando contradições ainda mais profundas que tendiam, mais 

cedo ou mais tarde, a explodir com força cada vez maior. As crises 

sucessivas que se colocam como produção do seu processo 

contraditório de expansão, acaba acentuando os elementos 

destrutivos que surgem como produto desse movimento de “vai e 

vem”, e quanto mais se desenvolve a lógica de reprodução destrutiva, 

mais se acirram as contradições provenientes desse processo. O que 

se consegue acompanhar nesse universo perverso de exploração do 
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trabalho é a reconfiguração do mundo do trabalho em moldes de 

extração da mais valia jamais visto, se recorrendo inclusive a 

mecanismos violentos de extração de mais valia, esse processo 

excludente e por vezes violento de exploração do sobre trabalho 

repercute para a classe trabalhadora na forma de exploração do 

trabalho infantil, trabalho escravo, jornada de trabalho excessiva, 

baixos salários e exclusão dos jovens e idosos do processo produtivo. 

Esses elementos presentes no processo de estabelecimento da 

reestruturação produtiva podem ser claramente observados no 

território do agreste central sergipano, onde diante do avanço do eixo 

industrial calçadista tem-se acompanhado o assalariamento dos 

trabalhadores desse território que tem as suas condições de vida 

aviltadas pelas relações de trabalho precarizado existentes, que na 

maioria das vezes são encobertas pela “mão do Estado”, que funciona 

como instrumento do capital suprimido todos os seus direitos 

trabalhistas historicamente conquistados. 

 

Palavras-chave: Reestruturação produtiva, Precarização do trabalho, 
Desemprego estrutural. 
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SHIZIELE DE OLIVEIRA SHIMADA  

 

DO LATIFÚNDIO AO AGRONEGÓCIO: AS NOVAS 

TERRITORIALIDADES DO CAPITAL NO CAMPO 

SERGIPANO E AS FORMAS EM QUE SE REVESTE O 

DOMÍNIO DO “SENHOR” E DO “ESCRAVO. 

 

A financerização da economia foi viabilizada pelo desmonte do 

sistema fordista de produção e da desregulamentação do Estado. 

Desregulamentação que ocasionou a falência do Estado do Bem Estar 

Social e a flexibilização da produção e do mercado. A 

internacionalização do capital ampliou a participação do capital via 

mercantilização de terras, através do modelo de desenvolvimento 

econômico do agronegócio, com o predomínio da monocultura em 

larga escala. Nesse sentido, esta dissertação tem como objetivo 

analisar o agronegócio da cana-de-açúcar a partir da realidade do 

espaço agrário sergipano, propondo compreender, do período 

colonial do latifúndio ao do agronegócio, o que permanece e o que se 

altera com a nova reestruturação produtiva; não só no que se refere 

ao sistema de produção, como também a implementação tecnológica, 

a estrutura fundiária, e principalmente as relações de trabalho 

estabelecidas entre os usineiros e os cortadores de cana. Esta pesquisa 

está fundamentada no método histórico-dialético, remetendo ao ir-e-

vir da escala local/nacional/internacional. Para melhor entender a 
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lógica desigual e combinada do capital, é fundamental a análise do 

Estado presente em todo o processo histórico da economia 

canavieira, seja em articulação com a Metrópole Portuguesa na época 

colonial, seja na atualidade através dos incentivos fiscais oferecidos 

aos pequenos produtores, e principalmente aos grandes latifundiários 

para estabelecer o poder nas grandes empresas sucroalcooleira. 

Compreende-se assim, que as novas configurações territoriais geradas 

pela produção canavieira levam a um pensar reflexivo e contraditório 

estabelecido pela relação capital-trabalho, colocando em evidência as 

formas de travestimento do trabalho “escravo” precarizado 

estabelecido pela exploração e expropriação dos cortadores de cana 

que nas amarras do capital ficam subservientes ao poderio dos 

grandes latifundiários e do Estado. Desse modo, tem-se o espaço 

agrário sergipano como local de reprodução do capital estabelecido 

pelo fortalecimento do agronegócio em que as novas territorialidades 

geradas pelo latifúndio e do agronegócio da cana-de-açúcar 

continuam a se estabelecer no domínio do Senhor ao Escravo.  

 

Palavras-chave: Agronegócio; Trabalho precarizado; Território; 
Estado. 
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ALVANIRA RIBEIRO MELO 

 

CONTRADIÇÕES DO PRONAF: FORTALECIMENTO OU 

MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO DA AGRICULTURA 

CAMPONESA EM ASSENTAMENTOS DE REFORMA 

AGRÁRIA NO ALTO SERTÃO SERGIPANO?. 

 

As políticas de crédito rural no Brasil durante muito tempo privilegiou 

os grandes e médios proprietários com créditos altamente subsidiados 

tendo em vista o fortalecimento das monoculturas de exportação e da 

agroindústria. As conseqüências sociais da chamada modernização 

conservadora para a sociedade brasileira foram desastrosas, um 

grande contingente de trabalhadores rurais foram expropriados de 

suas terras, enquanto aqueles que resistiram disputavam em condições 

desiguais as políticas de crédito. Com o aumento da miséria e da 

desigualdade social no país, os trabalhadores se mobilizaram na luta 

pela reforma agrária e por melhores condições de vida para a 

população.  Como resposta as reivindicações e seguindo as 

orientações do Banco Mundial para a política agrícola do país, em 

meados da década de 1990 há uma mudança de paradigma com 

relação as políticas de crédito rural. Assim, foi criado Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. Dentre 

os principais objetivos do programa estão: a geração de emprego e 

renda, a melhoria das condições de vida e a inserção dos pequenos 
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agricultores no mercado. Em 1999 os agricultores assentados foram 

inseridos na política através da linha “A”. Nosso trabalho teve como 

objetivo principal analisar se a inserção no programa tem possibilitado 

aos agricultores assentados nos projetos de reforma agrária melhorar 

suas condições de vida. O recorte empírico da nossa pesquisa são os 

assentamentos Cuyabá e Pioneira, localizados respectivamente nos 

municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, ambos 

pertencentes ao território do alto sertão de Sergipe.  

 

Palavras-chave: Agricultura; Políticas públicas; Reforma Agrária; 
Pronaf. 
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TESES DEFENDIDAS – NPGEO- 1º SEMESTRE DE 2010 

 

 

CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO  

 

ESTUDO DA DEGRADAÇÃO/DESERTIFICAÇÃO NO 

NÚCLEO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PIAUÍ 

 
A desertificação constitui um grave problema nos ambientes que 

ocorre, qual seja as Terras Secas (áridas, semiáridas e subúmidas). 

Esse tipo de degradação afeta cerca de ¼ da superfície terrestre, com 

implicações de ordem ambiental, econômica, política, social e cultural. 

No Brasil as áreas suscetíveis a esse processo localizam-se na região 

Nordeste caracterizada por baixos índices pluviométricos, elevadas 

temperaturas médias, acentuando déficit hídrico, solos rasos e 

pedregosos e vegetação xerofítica. O Núcleo de São Raimundo 

Nonato, objeto deste estudo, localizado no semi- árido piauiense 

constitui área suscetível á desertificação. Esta constatação conduziu 

ao estudo da degradação/desertificação desta área com o objetivo de 

avaliar o risco de degradação física e a degradação efetiva. O risco da 

degradação física foi avaliado a partir dos seguintes indicadores: índice 

climático, erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos e a 

declividade. A degradação efetiva foi avaliada considerando os 

indicadores anteriormente citados combinados ao NDVI dos anos de 

1987 e 2007. Os resultados indicaram que 8,3%, 81% e 10,7% da área 
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apresentam risco de degradação física baixo, moderado e alto. A 

degradação efetiva, considerando o NDVI para 1987, indica que 70% 

e 30% da área apresenta respectivamente degradação moderada e alta. 

Para o ano de 2007, os dados indicam que 71% e 29% da área 

apresenta respectivamente degradação efetiva moderada e alta. Esses 

dados revelam uma situação de equilíbrio ecológico dinâmico com 

uma sutil tendência de melhoria nas condições de degradação 

ambiental, ou seja, no processo de desertificação da área de estudo, 

posto a redução da classe de alta degradação efetiva. O declínio e a 

estagnação econômica da área foram constatados quando da análise 

das principais culturas e do efetivo de rebanhos. Esses dados revelam 

redução da área plantada, da produtividade e do efetivo dos rebanhos 

em número de cabeças e de unidades animais. A queda desses 

indicadores corrobora a afirmativa de melhoria das condições 

ambientais da área de estudo. 

 

Palavras chave: Desertificação, degradação Física, Degradação 
Efetiva. 
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MÁRCIA ELIANE SILVA CARVALHO  

 

A QUESTÃO HÍDRICA NA BACIA SERGIPANA DO RIO 

VAZA BARRIS 

 

Esta tese tem como objetivo analisar a questão hídrica na bacia 

sergipana do rio Vaza Barris. Para tal, a abordagem socioambiental foi 

tomada como pressuposto metodológico, posto que a problemática 

hídrica é o reflexo das relações estabelecidas pela interação 

sociedade/natureza. Desta forma, este estudo abrangeu o 

levantamento dos aspectos geoambientais associando a ocupação do 

solo e aos usos dos recursos hídricos, bem como à condição de vida 

de seus habitantes. Foram também analisadas as políticas públicas 

voltadas a esta questão, identificando o papel que os atores sociais 

desempenham acerca da gestão hídrica, concluindo com uma 

proposta local de gestão hídrica. Para tal, foram realizados 

levantamentos documentais, bibliográficos e de campo, tendo sido 

elaboradas cartas temáticas acerca dos condicionantes geoambientais, 

como também a caracterização socioeconômica da bacia por meio de 

análise exploratória de dados secundários, ambos associados às 

atividades de campo. Ocupando uma área de 2.559,0 km2, a bacia 

abrange 14 municípios, dos quais nove apresentam suas sedes 

municipais inseridas neste recorte espacial. Aspectos climáticos, 

hidrogeológicos e pedológicos determinam limitações hídricas no 
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Alto e Médio-baixo cursos. Com relação ao uso do solo predominam 

atividades voltadas para o setor primário da economia. Em termos 

demográficos, apresenta uma população total em torno de 280 mil 

habitantes, sendo que a ocupação do seu espaço tem se dado de 

forma desordenada. Um dos desdobramentos deste fator pode ser 

constatado na precariedade da infra-estrutura de saneamento básico, 

na degradação dos mananciais superficiais e na elevada 

vulnerabilidade socioambiental e hídrica. Não obstante, além de ter 

sido constatado que a maior parte da população local apresenta renda 

baixa, associada a um baixo grau de escolaridade, as políticas públicas 

voltadas para o uso racional dos recursos hídricos nesta bacia ainda 

são incipientes, sendo explícita a ausência de gestão hídrica. Por fim, 

constatou-se que a unidade bacia hidrográfica de rio federal apresenta 

limitações para efetivar a gestão das águas no Vaza Barris sergipano, 

pois a análise dos condicionantes geoambientais e das condições de 

vida no referido espaço, exprime a necessidade de um gerenciamento, 

sobretudo, em nível local.  

 

Palavras-chave: Questão Hídrica – Bacia Hidrográfica – Gestão das 
Águas. 
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REINALDO SANTOS ANDRADE  

 

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E FEDERALISMO NA 

REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO (RIDE) 

PETROLINA - JUAZEIRO 

 

Território, desenvolvimento e federalismo são conceitos em constante 

movimento. No Brasil, o federalismo nasceu como unitarismo 

monárquico, amadureceu como federalismo republicano, evoluiu para 

federalismo regional e se transformou em federalismo triádico, 

fundamentado no atual pacto federativo que, apesar de enfatizar a 

redução das desigualdades regionais e a participação popular no 

processo decisório, tem se apartado da realidade vivida pelo povo 

brasileiro. Isso se deve às tentativas visando-se adequar o território 

nacional às exigências impostas pelo capitalismo global neoliberal 

ainda persistente nos países latino-americanos e que, alienando as 

parcelas territoriais interessantes ao capital, incita a competição dos 

territórios, valorizando a competitividade territorial, a unicidade (das 

técnicas e das diretrizes) que, impostas exogenamente, são cumpridas 

sob a coordenação do Estado-nacional transformado em agente 

imobiliário controlado à distância. Contudo, um salto qualitativo 

ainda não foi tentado: tornar-se federalismo equitativo. Ao 

repercutirem no espaço geográfico, tais metamorfoses engendram 
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desigualdades regionais decorrentes do acesso diferencial às 

oportunidades ampliando ou restringindo as liberdades de diferentes 

parcelas da população. Produto das lógicas e dinâmicas territoriais que 

representam as maneiras pelas quais o território é usado e abusado, a 

competitividade territorial pode ser aferida multiescalarmente pela 

competitividade econômica (produtividade territorial) e pela 

competitividade social. Fundamentada no federalismo brasileiro, a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) enfatiza a 

“região integrada de desenvolvimento” (Ride), um arranjo político-

institucional que pode fomentar o federalismo equitativo-cooperativo 

facilitando a administração pública, fomentando a interação dos entes 

federativos em áreas caracterizadas pela contiguidade (municipal e 

estadual) e por problemas (institucionais, econômicos e ambientais), 

alavancando a competitividade territorial ao celebrar parcerias 

público-privadas e consórcios intermunicipais. Esta investigação 

teórico-empírica sugere que os municípios semiperiféricos não 

conseguem, sem a cooperação interescalar dos demais entes 

federativos, articular seus respectivos territórios aos mercados globais. 

Em segundo lugar, aponta para a impossibilidade de se desobedecer 

e/ou desafiar os comandos e regulamentações impostas 

exogenamente por organismos internacionais, pois as empresas, 

procurando ampliar a competitividade e sobreviver aos desafios 

impostos por mercados turbulentos, certificam seus processos 

conforme padrões que asseguram a unicidade das técnicas, das 

normas, dos produtos e do tempo, o que afeta também o Estado. 

Além disso, conclui que as Rides, apesar de serem potencialmente 
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capazes de alavancar a competitividade territorial e fomentar o 

federalismo equitativo, a inclusão social e a cidadania plena, 

continuam sendo uma possibilidade incompletamente realizada. O 

objeto empírico da investigação, a Ride Petrolina-Juazeiro apresenta 

crescentes taxas de produtividade territorial e melhorias nos serviços 

públicos que, entretanto, não resultaram da implantação daquele 

arranjo institucional, mas coincidiram com ela. Seus atores/agentes 

político-institucionais apresentam sérias dificuldades quanto à 

capacidade de interagir cooperativamente, devido às ações 

caracterizadas pela competição e assimetria, o que dificulta a 

celebração de consórcios intermunicipais. Além disso, ela ainda não 

tornou uma referência identitária para o cidadão comum. No Brasil, a 

cidadania é proporcional ao acesso dos atores/agentes aos recursos 

territoriais ocasionando a diferenciação dos indivíduos, fazendo com 

que alguns sejam mais cidadãos que outros. Uma realidade perversa e 

cruel que, evidenciada pelo território usado, pode (e deve) ser 

mudada. 

 

Palavras-Chave: Federalismo, Território Usado, Proximidade, 

Desenvolvimento Territorial, Região Integrada de Desenvolvimento, 

Petrolina-Juazeiro. 
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JOCIMARA SOUZA BRITTO LOBÃO  

 

ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL NA REGIÃO SEMIÁRIDA DA 

BAHIA: GEOPROCESSAMENTO COMO SUBSÍDIO AO 

ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 

Este trabalho apresenta um estudo que visa integrar, por meio de 

geotecnologias, variáveis geobiofísicas e socioeconômicas na região 

semiárida da Bahia como subsídio ao ordenamento territorial, numa 

perspectiva socioambiental. Fundamentada numa visão não linear, 

aponta para a necessidade de estudos integrados com ênfase na 

perspectiva socioambiental e dentro da chamada Geografia da 

Complexidade. As políticas públicas com rebatimento na região, a 

partir do ordenamento territorial do Brasil e da Bahia, foram 

analisadas com o objetivo de contextualizar os equívocos cometidos e 

de demonstrar a falta de conhecimento sobre a região. Considerou-se 

também as riquezas da região obedece a uma dinâmica sazonal que 

muitas vezes não se completa em função de ações antropogênicas. A 

metodologia aplicada baseou-se em modelagens realizadas com 

geotecnologias, integrando dados e informações econômicas, sociais e 

geobiofísicas por meio de Sistema de Informações Geográficas. 

Utilizou-se técnicas de processamento digital com 16 (dezesseis) 

mosaicos de imagens Modis, para o período de 2001 a 2008, 

considerando a dinâmica sazonal da vegetação em dois períodos (seco 
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e chuvoso). Essa integração apropriou-se da lógica fuzzy como 

alternativa aos dicotômicos estudos booleanos e como possibilidade 

de incorporar pertinências parciais. Os dados foram analisados, 

resultando em uma quantificação do processo de vulnerabilidade 

ambiental, modelado por meio da integração dos dados 

multitemporais de biomassa e outras variáveis. Obteve-se como 

resultado: um banco de dados organizados em arquitetura de SIG, 

que possibilitou a geração de 73 mapas que compõem o segundo 

volume deste trabalho, onde se analisou dados geobiofísicos (clima, 

geologia, geomorfologia, solo, vegetação e uso do solo), dados de 

população, Índice de Desenvolvimento Humano, social e econômico, 

bem como dados agropecuários, transferência de renda, entre outros. 

Isto complementa a discussão, apontando as áreas e os municípios 

mais frágeis. Estes resultados, além de diagnosticar e analisar o quadro 

socioambiental na região, fundamentam a discussão da atuação das 

políticas públicas e direcionam para a necessidade de um 

monitoramento como subsídio das ações de ordenamento territorial. 

 

Palavras chave: Região Semiárida da Bahia; Ordenamento Territorial 
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LUZINEIDE DOURADO CARVALHO  

 

A ARESSIGNIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO SOCIAL DA 

NATUREZA SEMIÁRIDA: AS PRÁTICAS E OS PROGRAMAS 

CONTEXTUALIZADOS PELA “CONVIVÊNCIA COM O 

SEMIÁRIDO” NO TERRITÓRIO DE JUAZEIRO (BAHIA) 

 

O contexto reflexivo desse estudo é a relação natureza e cultura na 

contemporaneidade. Parte do pressuposto de que a natureza 

semiárida tem recebido diferentes compreensões, orientadas por sua 

vez, por  diferentes racionalidades, e, dentre essas,  a ambiental, que 

apresenta a proposta da „Convivência com o Semiárido Brasileiro‟. 

Essa proposta é compreendida  no estudo como uma ideia-projeto 

que inova, impulsiona e direciona os movimentos e organizações 

sociais populares por meio das redes sociais, formando-se como um 

rizoma, tecendo seus nós por todas as escalas, aglutinando diferentes 

bandeiras de lutas sociais travadas no Semiárido contemporâneo (pela 

água, terra, educação e outras demandas), enfim, conduzindo atores e 

sujeitos sociais à reapropriação social da natureza. As manifestações 

de reapropriação da natureza semiárida são identificadas no Território 

de Juazeiro (Bahia), por meio de três Diretrizes da „Convivência‟: a 

democratização do uso e acesso a água e seus programas (P1MC, 

P1+2 e outros), a democratização e regulamentação da posse da terra 

(com ênfase para a situação das terras coletivas de Fundo de pasto) e 
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o uso sustentável da biodiversidade e agrobiodiversidade da Caatinga. 

Desse mapeamento foi possível analisar como esses programas e 

práticas reorientam o uso dos recursos naturais, concebidos não 

somente como sustento material das populações, em especial, as 

populações rurais tradicionais, mas também como base imaterial da 

cultura e dos valores identitários associados aos territórios de vida e 

trabalho dessas. Como norteamento teórico-metodológico, o estudo 

fundamentou-se numa abordagem fenomenológica e cultural das 

categorias e temas geográficos de natureza, território/territorialidade, 

redes e paisagem analisar as novas territorialidades que se constroem 

no Semiárido pela „Convivência‟, com ênfase no Território de 

Juazeiro. O fenômeno „convivência‟ foi considerado como um 

envolvimento significativo de “ser-com-os-outros-no-mundo”. Essa 

abordagem fenomenológica ancorou-se na 

existencialidade/mundaneidade de Heidegger, cujos propósitos foram 

apreender e descrever o sentido ontológico da „convivência‟ em suas 

ações de mobilização e de articulação; e, na percepção de Merleau-

Ponty para compreender a construção do sentido de hostilidade à 

natureza e a desconstrução desses sentidos que a transmutam para 

uma natureza de possibilidades (por meio da análise dos documentos 

e diretrizes das redes e das falas dos atores sociais). Considerou-se que 

pela concepção fenomenológica haveria uma maior abertura para se 

pensar a relação interativa da natureza e cultura, bem como gerar um 

olhar cuidadoso sobre a condição do homem sertanejo em sua 

mundaneidade semiárida, as maneiras pelas quais ele busca pela 

„Convivência‟ completar sua existência em seus contextos de vida, de 
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trabalho e de cultura marcados pela semiaridez. Considerou-se que 

nessa busca pela ressignificação da natureza, incorpora-se a 

ressignificação da identidade territorial sertaneja, evocada pelos 

valores de pertencimento e de enraizamento, nas falas, nas práticas e 

nas trocas e intercâmbios de saberes entre comunidades, instituições e 

redes. Nesse processo de valorização do território semiárido (físico e 

simbólico-cultural), avaliou-se que a „Educação para a Convivência‟, 

por meio da contextualização do saber, desempenha um importante 

papel para o processo de tomada de consciência intencional dos 

sujeitos sobre suas condições de mundaneidade e de geração de um 

novo olhar para si e para seu contexto (material e imaterial). O estudo 

permitiu avaliar que a „Convivência‟ enquanto um rizoma abre 

percursos para a construção de um novo naturalismo, uma vez que 

promove por meio da contextualização do saber existente nos 

diversos programas e práticas (desenvolvidos pelas ONGs, redes, 

cooperativas e associações, tais como, captação das águas da chuva 

em cisternas, diferentes usos da biodiversidade da Caatinga, luta pelas 

terras coletivas de fundo de pasto etc.). Há em formação uma 

concepção construtivista da natureza semiárida, que passa a ser 

concebida pelos sertanejos e sertanejas pela sua própria dinâmica 

ambiental, em seus limites e possibilidades, e que, portanto, a seca não 

deve ser combatida, como foram as ações e intervenções públicas 

denominadas de „combate à seca‟. As ações e intervenções sócio-

técnicas da „convivência‟, tendo em vista o bom uso dos recursos 

naturais e a ética da prudência (o guardar) têm promovido a leitura de 
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Semiárido como um território complexo e multidimensional e, por 

sua vez, gerado a construção de novas territorialidades. 

 

Palavras chave: natureza semiárida, mundaneidade, convivência. 
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DJALMA VILLA GÓIS  

 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL E O USO DO 

GEOPROCESSAMENTO NO ORDENAMENTO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DONA-BAHIA 

 
Este trabalho tem por objetivo prover subsídios que favoreçam o 

desenvolvimento de uma proposta para o planejamento estratégico, 

tendo como suporte metodológico a aplicação de tecnologias de 

geoprocessamento como auxílio à compreensão da dinâmica 

ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio da Dona. O desenvolvimento 

deste trabalho se iniciou com a elaboração de um banco de dados 

geográfico, abrangendo informações de caráter natural incluindo 

temas como geologia, geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal e 

uso da terra, clima e recursos hídricos, além de informações 

socioeconômicas dos municípios que compõem a referida bacia 

hidrográfica. A confecção do diagnóstico geoambiental realizado 

através da interpretação de imagens de satélite, possibilitou delimitar 

as unidades de paisagem e nelas avaliar a vulnerabilidade à perda de 

solo através de uma escala qualitativa de acordo com a metodologia 

de Crepanni (2001). Utilizando-se os estudos climáticos, 

geomorfológicos e pedológicos, foi feita uma avaliação da capacidade 

de uso da terra e em seguida um levantamento das áreas de 

preservação permanente (APP) da bacia hidrográfica, destacando 

aquelas situadas ao longo dos rios, ao redor de lagoas e reservatórios, 
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nas nascentes e nos topo de morros e serras. Relacionando-as com as 

informações da cobertura vegetal e o uso atual do solo, possibilitou 

desempenhar uma análise das áreas que se encontram em 

incompatibilidade legal com a Resolução CONAMA nº 303 que 

dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente. De acordo a proposta metodológica, foi possível fazer 

recomendações voltadas à sustentabilidade do território destacando as 

áreas indicadas para ampliação de suas fronteiras agrícolas, 

preservação e recuperação de áreas degradadas. Juntou-se a este os 

estudos da potencialidade socioeconômica destes municípios, onde se 

pode perceber o grau de desenvolvimento humano através de 

indicadores produtivo, humano e institucional. Com a finalidade de 

fornecer subsídios ao planejamento ambiental, as informações 

contidas nos estudos socioeconômicos foram associadas às do Uso 

Recomendado para a Sustentabilidade do Território, às da Cobertura 

Vegetal e Uso Atual do Solo, que foram combinadas com as 

informações das Áreas de Preservação Permanente. O cruzamento 

destas informações gerou o mapa de Subsídios à Gestão Territorial da 

bacia hidrográfica, que possibilitou associar o uso atual do solo, com 

o uso recomendado e suas relações com as áreas de preservação 

permanente da Bacia Hidrográfica do Rio da Dona. 

 

Palavras-chave: Planejamento ambiental, Gestão territorial, Bacia 

hidrográfica, Geoprocessamento. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

Núcleo de Pós-Graduação em Geografia 

Normas para publicação na GEONORDESTE 

 
A Comissão Editorial da GEONORDESTE, Revista da Pós-
Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe, torna 
público aos interessados que receberá, de forma contínua, textos de 
entrevistas, traduções de documentos e textos clássicos, artigos, 
resenhas e relatórios de trabalho de campo, de caráter inédito, cujas 
matérias tratem das teorias, objetos e metodologias da Geografia 
resultantes ou não de pesquisas empíricas que compreendam 
discussões no âmbito geográfico. Os referidos textos deverão conter 
as seguintes cláusulas: 
1- Os textos encaminhados à Comissão Editorial da 
GEONORDESTE serão apreciados por 2 (dois) pareceristas 
indicados pela comissão, que poderão aceitá-los integralmente, 
propor reajuste ou recusá-los, com base em critérios técnicos e 
deverão obedecer às normas de FORMATAÇÃO DOS 
TRABALHOS, estabelecidos nesta Revista. 
2- Os textos que não observarem os padrões aqui estabelecidos não 
serão publicados, e a GEONORDESTE, não se compromete com a 
devolução das colaborações recebidas. 
3- Os autores que tiverem trabalhos selecionados receberão 2 (dois) 
exemplares da Revista GEONORDESTE, não sendo pagos direitos 
autorais. 
4- O conteúdo dos textos deve ser analisado criteriosamente por um 
profissional de gramática e é de responsabilidade exclusiva de seus 
autores realizarem a tarefa de enviar ao NPGEO. 
5- Os artigos deverão conter no máximo 20 laudas, as resenhas 5 
(cinco), as notas técnicas (relatórios de trabalho de campo) 10 (dez), 
metodologia 10 (dez). 
6- Os casos omissos serão discutidos e deliberados pela Comissão 
Editorial. 
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FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
 

Os trabalhos deverão ser digitados em Word for Windows e 
enviados para o email da Geonordeste (geonordeste@gmail.com) 
ou serem enviados em cópia impressa e em CD-ROM, para o 
endereço abaixo. O CD deve ser identificado com o nome do 
autor(a). 
Configuração da página: formato A4; orientação retrato (em todo o 
trabalho); margens: superior e esquerdo 3,0 cm; inferior e direita 2,0 
cm; cabeçalho e rodapé 1,5 cm. 
Formatação: Fonte Times New Roman; tamanho 12, justificado; 
recuo inicial de parágrafo 2 cm, espaçamento 1,5; sem espaço entre os 
parágrafos; sem paginação. 
Estrutura do Trabalho: Título do trabalho: todo em maiúsculo, 
negrito, centralizado, tamanho 12. Autores: centralizados, tamanho 
12, espaçamento simples; em nota de rodapé colocar informações 
referentes à(s) instituição(ões) a que pertence(m), bem como o(s) 
correio(s) eletrônico(s) e endereço postal do(s) autor(es); 
Textos e Ilustrações: Apresentar o texto em um único arquivo com 
ilustrações (figuras, fotografias, desenhos, gráficos, mapas, quadros, 
tabelas etc.), centralizados na página e inseridas em seus devidos 
lugares (conferir normas ABNT). Todas as ilustrações apresentadas 
no texto deverão ser gravadas também numa “pasta” em separado, no 
formato.JPG. Os mesmos deverão conter identificação de sequência 
conforme a ordem do texto. OBS: todas as figuras deverão estar em 
escala de cinza, não serão publicadas figuras coloridas. 
Título: deve ser em português, e com versão em duas línguas 
estrangeiras (inglês, espanhol ou francês). 
Resumo: dois espaços abaixo dos nomes dos autores com 
espaçamento simples e em língua portuguesa com no máximo 200 
palavras, acompanhado de versão em duas línguas estrangeiras 
(abstract, para inglês, resumen, para espanhol e resumé, para 
francês). NOTA: Recomenda-se passar por revisão de profissional 
especializado. Não utilizar tradutor automático.  
Palavras-chave: devem representar o conteúdo do texto, em 
português ou língua estrangeira escolhida (keywords, para inglês, 
palabras clave, para espanhol e mots-clé, para francês). 
Citações: com mais de 3 (três) linhas devem ser destacas com recuo 
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de 4,0 cm da margem esquerda, justificado, espaçamento simples, 
mesma fonte, tamanho menor que a do texto utilizado e sem aspas, 
sem parágrafo e sem itálico. (ver normas ABNT). 
Notas de rodapé: devem ser apresentadas em ordem crescente e em 
algarismos arábicos em chamadas na mesma página, com fonte Times 
New Roman, tamanho 10, justificado. 
Referências: devem seguir as normas da ABNT NBR 6023/2002, e 
relacionados somente os autores citados. Exemplos: 
Livro: LA BLACHE, Vidal de. Princípios de Geografia Humana. 2 
ed. Lisboa: Cosmos, 1954. 
Parte de Livro: PEET, Richard. O Desenvolvimento da Geografia 
Radical nos Estados Unidos. In Perspectivas da Geografia. São 
Paulo: DIFEL, 1982. p. 225 – 254. 
Artigo: ANDRADE, Manuel Correia de. Tendências Atuais da 
Geografia Brasileira. In: Geonordeste, Ano II, n. 2. São Cristóvão: 
UFS, 1985. 
Endereço Eletrônico: KAYSER, Bernard. La cultura, un incentivo 
para el desarrollo local. In: Cultura y Desarrollo. Revista Leader 
Magazine. Bruxelas, 1994. n. 8. Disponível em: 
<http://europa.eu/comm/archives/leader2/rurales/ 
biblio/culture/art03.htm>. Acesso em: 12 maio 2006. 
Dissertações/Teses: SILVA, José Borzacchiello da. Movimentos 
sociais populares em fortaleza: uma abordagem geográfica. São 
Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, 1986. 268p. (Tese, doutorado em 
Ciências: Geografia Humana). 
 
Informações sobre o periódico podem ser solicitadas aos editores, no 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFS, pelo telefone 
(telefax) (79) 2105-6782, via e-mail <geonordeste@gmail.com> ou 
pelo endereço eletrônico <http://www.pos.ufs.br/geografia/> 
Os trabalhos escritos poderão ser enviados para: 
 
REVISTA GEONORDESTE 
Núcleo de Pós-Graduação em Geografia/UFS – Didática II 
Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, S/N 
São Cristóvão – Sergipe / CEP: 49.100-000 


