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Sedimentologia da Laguna de 
Piratininga - Niterói/RJ 

Mw ia da Col!( ciç elo Caetano Melo Rc\cnde''' 
Maria AuRu\fa Martim da Silm ** 

Introdução 
O li tom! do Estado do Rio de Janeiro 

apresenta uma série de corpos lagunares 
distribuindo-se entre a Ilha Gmndc c a 
R ai xada Campista. podendo ser 
u msidcmdo um "labomtório piloto" de 
lX.<Jssistcma-; lagunares naturdis 

A laguna de Piratininga localiza-se 
no Município de Niterói- RJ, situan
do-se entre as latitudes de 22°58 · S c 
22°56'S c as longitudes 43°06'W c 
.nom·w Apresenta-se com 3,2 km 
de extensão por I ,3 k.m de largura 
I Figura 1 ) e a profundidade média 
registrada foi de O)W m, sendo a 
máxima de I ,30 m na sua por'rão 
u:ntral (Resende, 1995. Resende. 
Si h a. 1494) A liga',ão da laguna de 
Piratininga com o mar se dá de forma 
indireta atmvés do canal de Camboatá 
(a leste), o qual tem cerca de 2,6 km 
de extensão Este canal liga a laguna 
Jc Piratininga à. laguna de ltaipu, a quaL 
por sua vez, está ligada diretamente ao 
mar pelo canal de Itaipu (Figura 1 ) 

Estudos sedimento lógicos realizados 
na laguna de Pirdtininga resultaram em 

um reconhecimento das principais 
cardcteristica<; taciológica<; desta l<1eauna 
c o estado atual de evolução em que 
esta se encontra Para tais estudos to
mm coletada-; 51 amostms de sedimento 

de fundo. espaçadas entre si cerca de 
200-300m, de modo que cobrissem 
todo o fundo lagunar Nessas amostras 
foram realizada<; análises granulomé
tricas, mineralógica-; c gcoguímicas 
Um dos testemunhos obtidos no cen
tro da laguna permitiu a amostragem 
de lama para a análise do conteúdo de 
isótopos de Pb2! O (Resende, 1995) A 
interpretação de fotografia-; aéreas cor
respondentes aos anos de 1957, 1976. 
19S I c 1993. mapa-; topográficos cor
respondentes aos anos de 1933, 195S 
c 1982, e mapa'> batimétricos de 1988 
c 1995, combinada aos resultados da-; 
análises de isótopos de Pb21 O, pcrmi 

tiu avaliar a'> mudança<> ocorridas na'i 
dimensões da laguna, na profundida-

• Geógrafa do Departamento de Ensino da Universidade Salgado Olive1ra, Niterói, Rio de Janeiro 
.. Professora do Departamento de Geologia da Universidade Federal Fluminense- UFF 

de da lâmina d'água, bem como a taxa 
de a-;sorcamento, o que será tratado 
em outro artigo em preparação 

Neste trabalho abordarcmo.> as 
'- aractcrí s ti c as scd imcntoló g i'- as 
com o objetivo de evidenciar a 
fal iologia do tundo da laguna de 
Piratininga, o que lontribuirá para o 
planejamento c eventual recupera
ção da laguna dos efeitos associa
dos à intensa e desorganizada 
ocupa',ão humana 

Discussão dos dados 

Fácies sedimentares do 
fundo lagunar 

A distribui\ão dos principais tipos 
de fácies sedimentares da laguna de 
Piratininga é bem nítida, com as 
fácics lamosas c arenosa~ ~c 

concentrando 
preferenciais 

em áreas 

As autoras agradecem ao CNPq ·Conselho Nacional de Pesquisas-,FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-e PROPP/ 
UFF- Pró·Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação-pelo apoio financeiro Aos professores, estudantes laborataristas e funcionários do Departamento de 
Geologia da UFF-Universidade Federal Fluminense 
R bras Geogr , Rio de Janeiro, v 57, n 4, p 5-16, out /dez , 1995 
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Figura 1 - Complexo Lagunar Piratininga-/taipu Obsen'a-.se as principais feições geomorfológicas e seus 
subambientes Fotografla5 aéreas de 1981 (Aewfoto-Cru:::.eiro 5/A) 
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O sedimento que predomina no 
fundo da laguna de Piratininga é o si !te 
argiloso (figura 2) O siltc ocorre 
principalmente nas proximidades da 
foz dos rios Jacaré c Arrozal c do 
uírrcgo da Viração. c distribui-se por 
uma ampla faixa uc uirc~ão 

aproximada leste-oeste que se estende 
dcsuc a desembocadura do rio Jacaré 
até o centro da laguna. chegando à-; 
áreas próximas à região uo Tibau, a 
oeste da laguna (ver localização na Fi
gura I) A argila apresenta seus 
maiores valores percentuais (549r) na 
região mais central da laguna c valores 
nunimos próximo à restinga (Figura 2 l 
·\ fração areia é mais abundante nas 
Ittargcns. aumcntanuo uc mouo geral 
)Unto ü restinga (Figura 2) A areia 
pouc alcanc,.ar. em alguns pontos, 
aproximadamente I OOo/c da amostra 
total (a oeste, na região do Tibau, onde 
se localizava o antigo canal de 
comunicação com o mar, Fi~ura 1 l c 
mínimo de 1 0%, no centro da laguna 

A fácies 1amosa ocorre em áreas 
que :o,ofrcm influência direta de des
carga fluvial (rios Cafubá, Arrozal, 
Jacaré e córrego da Viração) A 
hidrodinâmica da laguna faz com que 
os sedimentos lançados por esses rios 
se distribuam por processos de sedi-

mcnta~ão em suspensão. c as argilas 
se uepusitcm naquelas áreas de mai-; 
baixa uinâmica 

A taixa arenosa junto à restinga 
reflete uma dcpo-;ição associaua a 
processos costeiros c cólir. .. os A tácics 
arenosa é basicamente quartzosa. 
contcnuo areias cujo" uiâmctro~ 
cqui\ alem à areia gro-.;sa, média. fina c 
muito tina Na porção -;ui c sudeste. 
próximo à ilha do Modesto (Figura I ), 
uomina a areia méuia. c o quartzo 
apresenta-se com a<>pccto tosco c arre
dondado sugerindo contribuição cólica 
(até tins da década uc 50 neste local con
Lcntravan1-SC dunas. hoje destruídas ou 
cncnhcrta.'> pelas construçôcs l A f<úxa 
uc areia grossa presente a oeste está <L"
-;ociada ao antigo canal uc wmuniLJ.l,.ão 
com o mar 

Mineralogia 
Nil fra1;ãn art'ia foram -;eparadn" 

os minerais leves dos minerais 
pesados das frações O, 125 mm e 
0,062mm, c identificados seus 
principais componentes Para a 
fração fina. a argila foi separada do 
silte e confeccionadas lâminas. para 
identificação em difratômetro de 
raios X, dos principais grupos de 
argilominerais 

Fração argila -
argilominerais 

Realizou-se a iucntificação mine
ralógica ua tra(,ão argila em 30 
amostraS SUperfiLiai~ UO fllnUO Ua 
laguna uc Piratininga A tra'<ào 
interior a 2 J.lm foi ohtiu;1 através uo 
método ua pipetagcm {Lei uc 
~tokcs) A idcntiticac,.ão de mine r ai-., 
intcrcstratificados toi feita a partir 
ue tratamentos cspcci! i c os em 
laboratório 

As análises uos uitratogramas ua 
fração argila rc\ claram que os 
-;alimentos Ja laguna de Pimtininga sãn 
Lon-;tituidos por trb. grupos de 
argilomincrais. c estes OLotTcm em 
touas as amostras anal i sauas. 
apr escntando amplas variações A 
caolinita é o principal argilomincral. 
seguida do grupo dos intcrestratiticados 
( ilita csmcctita) c, em menores guanti 
dades, o grupo da i li ta (Resende, Silva, 
Alves. 1995) 

Em nossa área de estudo a 
caolinita predomina ao longo de toda 
a laguna de Piratininga (Figura 3) 
Ela ocorre com uma média de 71 o/c, 
apresentando valor mínimo de 53% 
e máximo de 91% na porção 



nordeste, mais precisamente próximo 
à foz dos rios que desembocam na 
laguna Na Tabela 1 estão os valores 
percentuais da caolinita c pode-se 
observar que estes valores decrescem 
de leste para oeste à medida que se 
afastam da área de influência dos rios 
(Figura 3) Os solos das bacias destes 
tributários evidenciam sua origem 
gnáissica e apresentam como 
minerais predominantes o feldspato 
caolinizado c quartzo (Dcxhcimcr, 
I Y81 ) É provável que maiores taxas 
de erosão. devido ao desmatamento 
na região norde-;te adjacente à la
guna, possam cxpl i c ar essa distribui 
\ão de caolinita 

Os intcrestratificados um-;tituídm 
por ilita-esmectita apresentam suas 
maiores LOnLentra\ÔC~ na parte 
LCntral da laguna (Figura 3) Sem 
\a! ores percentuais (Tabela I) são, 
em média. em tomo de 179c, mínimo 
de I r7c a nordeste da laguna, e 
máximo de 30c1r representando o 
Lentro da laguna 

A ilita é o terceiro grupo de 
argilomincrais identificado, c apre
senta-se em menores quantidade~. 
ocorrendo LOin mais freqüência na 
purção oeste da laguna (Figura 3) 
Sua~ porLcntagcns (Tabela I) 
apresentam-se em média em torno 
de 129(, mmimo de 2o/c e máximo 
de 2Wk 

I~ bem evidente a existência de 
uma distribuição ditcrem.iada de-;
sc-; mincrai~ com relação à granu 
lnmctria dos sedimentos O grupo da 
Laolinita é predominante em todas 
as amostras, no entanto ele 
apresenta uma grande concentração 
na porção nordeste da laguna, onde o 
sedimento abundante é o silte (Figura 
2) À medida que nos aproximamos 
do centro da laguna, onde o sedimen
to se toma mais argiloso, observamos 
o aumento da concentração de inte
restratificados ilita-esmectita Nesta 
área constatamos também a ocorrên
cia de valores altos de matéria orgânica 
(Resende, 1995) Na porção oeste da 
laguna de Piratininga, onde predomi-

t 
N 

Silte 

Argíla 

Areia 

o 
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figura 3- A figura representa a distribuição dos argilominerais na laguna de Piratininga 
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Tabela 1 -Valores em percentagem 
dos principais argilominerais 

contidos nos sedimentos finos da laguna 
de Pir.1tininga 
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na o sedimento are no;;( 1 (Figura 2 ). ob
servam-se maiorc-. LOnLcntraçõcs de 
ilita na traç:10 arg1la l~ possível que a 
ilita tenha -.ido herdada da biotita c 
musLm i ta, idcntifiLadas na tra\-ão 
areia neste pontuda laguna 

Fração areia -minerais leves 
Os mincrai;; lc\ cs predominam de 

l)6C;f a l)l)C;( na tração arenosa c 
destaca-se o quartzo como elemen
to essencial em todas as amostras, 
~cguido em menor c'> quantidades por 
tcldspato c muscO\ i ta 0Lorrcrn 
ainda fragmento-. de LOnLhas. 
ga-;trópodcs c em menor pcrLcntual. 
mtraLodcs. foramimtcros c dentes 
de peixes 

Os grãos de quartLo apresentam
se, em geral. subarrcdondados a 
arredondados, sendo bem 
arredondado~; na região do Tibau 
Além de vítreo, ocorre o quartzo 
leitoso. com aspecto fosco, prova
velmente relacionado à influência de 
processos eólicos No restante da 
laguna o quartzo apresenta-se 
subangular c subarredondado, vítreo, 
por vezes ocorrendo uma população 
subarredondada de aspecto fosco 

Minerais pesados 
A estimativa percentual de 

minerais pesados contidos nos 
sedimentos arenosos da laguna foi 
feita pela diferença de peso nas 
frações separadas Lom 
bromofórmio Como pode ser 
visto na Tabela 2. o percentual de 
minerais pesados fica em média 
em cerca de 1 ,5r1c no total das 24 
amostras, sendo o mínimo de 0,7o/c 
c o máximo de 4c-7r As espécies 
minerais idcntit icadas -;ão os 
opau1.., ( ilmcnita. lcucoxênio c 
scLundariarncnte magnctita) 4uc 
..,ão o\ mincra1s pesado\ 
predominantes nessas areias. 
-.cguidos por granada. biotita. 
turmalina, piroxênios (basicamente 
hiperstênio), anfibôlios 
( hornhlcnda). andaluz i ta, 
estaurolita monazita. zircão, 
cpidoto. cianita c silimanita 

Obscn a-se uma ligeira predo
minância de minerais pesados na 
tração 0,062mm (Tabela 3) equi
valente ü areia muito tina. no 
entanto, de modo geral os valorc" 
do-. minerais pesados nas duas 

Tabela 2- Percentual de minerais 
pesados em 24 amostras superficiais 

da laguna de Piratininga 

AMOSTRA i M.LEVES M PESADOS 
01 -- +- -- ;~:~ - 1,1 ---
02 1.4 
06 i 99,1 0.9 
10 I 98.7 I 1.3 

- ----------;-~-- ----r- -----
~- 11 I 99,2 I 0,8 

14 99,1 0,9 
16 I 96,0 4,0 

~-

17 98,8 1,2 
21 99,1 0,9 
22 98,5 1,5 
23 96,2 3,8 
24 98.4- " -

1.6 c-------- ~-

26 98,1 1,9 
27 97,5 2,5 
28 99,0 1,0 
30 98,9 1,1 
31 99,3 0,7 
32 98,8 1,2 
33 98 o 20 
34 99,2 0,8 
37 97,5 2,5 
38 99,1 0,9 
40 98 7 1,3 
41 99,0 1,0 

9 

frações são muito próximos c seria 
necessário um maior número de 
amostras com minerais pesados 
para se caracterizar melhor a 
tendência de tamanho fino para 
esses mmera1s 

t-

Tabela 3 ~Percentual de minerais 
pesados nas frações 0,125 mm 

e0,062mm 

Amostra Fração Fração 
O, 125 mm 0,062mm 

01 0.7 04 
-- -- --

02 1 .O 0.4 
06 __ QA___ f-__()_,§__ ---
10 1 ,O 0,3 
11 0,3 0,5 
14 0,4 0.5 
15 0,2 --~___Q2_-
17 0,9 0,3 
21 0,5 0,4 

t---
0,5 22 1,0 

23 2,0 1,8 
24 0,7 0,9 
26 1 ,O 0,9 
27 1,5 1 ,O 
28 0,2 0,8 
30 0,4 0,7 --
31 OA 0,3 
32 0,6 1-- - __ O_& __ ------- --~--~--

33 1 ,O ___ 1,0_ --
34 0,3 0,5 --
37 0,9 1,6 
38 0,3 0,6 
40 0,6 07 
41 0,5 0,5 

A distribuição dm \ alorc-; 
percentuais. 4uando plotados no 
mapa de amostras, aponta para uma 
maior concentração desses minerais 
na região marginal da laguna. em 
c-.pel ia! nas áreas ao largo das 
dcscrnboLaduras dos rios (neste Laso 
as amostra-; apresentam valores iguais 
ou superiores a 2o/c, como nas 
amostras 16, 23, 33 c 37) 

Us valores d1minuem em direção 
ü porção central, onde são inferiores 
a 1 % (Figura 4) Esta é a área de 
concentração de argila, indicando 
dessa maneira que o principal modo 
de transporte de sedimentos para o 
centro da laguna é por carga em 
suspensão, derivada das drenagens 
ao entrarem na laguna 
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Os opaul~ ( ilmcnita predominan
te) distr ihucm-sc de maneira 
gcncrali?ada ao longo da laguna, 
LOI11 \'alorcs aLima de 6()G;(, oul! 
r•:nJo Lom granulometria muito tina 
(se umccntram prinLipalmentc na 
!r a\ ào 0,062mm) 

O segundo mineral crn ahundân
Lia L; a granada (\aria de 5,51/( a 
_ior i ), c morre de maneira dominan 
!L' a leste da laguna (adjaLcnte i1 

de'>crnhtKadura do rio laLaré. L anal 
de Camhoatú c ilha do Modesto J 

Diferente dos opaLos, a granada é 
ligeiramente mais grossa, ocorrendo 
em maior quantidade na fra~ào 
0.125 mm A biotita se concentra 
próximo às desembocaduras das 
principais drenagens (Vira,ão, 
Arrozal e Jacaré) 

Os demais minerais pesados 
aparecem em baixas quantidades c 
sem áreas definidas para a sua 
concentração, apesar de serem 

ncLcs-;ários estudos mai~ dctalhadm 
para tal atirmati\a No entanto hj 
uma ligeira tcndênL ia de m mincrai-, 
de alto grau de rnetamortismo, como 
a cianita, cstaurolita c silimanita. 
ocorrerem em per L cntuai s pnuLn 
mais elevados na região leste da 
laguna (junto Lom maJOre'> 
yuantidades de mon<uita c lirLão J 

c de os minerais turmalina c 
andaluzita apan:Lcrcm Lnmmainres 
umLentra\'Ôcs a oeste Esta região 
é basicamente Lompo-,ta por aflo
ramentos de gnaisse lacoidaL hiotita 
gnaissc, migmatitos (além de 
pegmatitos) de idade Pré-Camhria
na O gnaissc lacoidal é uma roLha 
composta principalmente por 
quartzo, feldspato, biotita, granada, 
zircão c outros (Dalcomo et 
ai , 1982) O biotita-gnaissc é cons
tituído por quartzo, feldspato c 
micas, apresentando como acessó
rios turmalina, rutilo, cpidoto, 
monazita e silimanita A associação 

dc~tcs minerais pe-;ado\ sugere que 
o hiotita-gnaissc, o gnaissc laLoidal 
c o migmatito, hem como o-; 
pcgmatitos, sejam m prinL i pais 
responsá\ eis pelo tornceirncnto 
destes rninerai-, para os scdimcn 
to-; A maior parte da umecntr a
l.;'ào de granada nos sedimentos da 
laguna a leste fiLa junto ao ai lora
rncnto de lcptinitos em Carnhoinhas 

Os minerais pesados idcntitiLados 
nas amostras superiiLiais da laguna de 
Piratininga refletem o caráter ígneo c 
metamúrtiLo da área fonte Minerais 
como o epidoto, cstaurolita, cianita, 
granada c andaluzita são predominan
temente rnctamórticos, ilmenita mal!
netita, zircão, rutilo, turmalin~, 
hiperstênio e homblenda são minerais 
que se formam tanto em rochas 
metamórficas como em ígneas 

Matéria orgânica 
Neste estudo, foram avaliadas as 

concentrações c a distribui~ão de 
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matcna orgamca (o/c relativa) no 
fundo da laguna de Piratininga c de 
carbono orgânico total em li 
amostras superficiais (Tabela 5 ) 

O teor de matéria orgânica (Fi
gura 5) é menor na porção oeste 
(região do Tíbau) da laguna, onde 
varia entre O. Xc/c c 49r (Tabela 4) 

Estes valores aumentam gradativa
mente na porção central da laguna, 
onde observa-se uma variação de 
matéria orgânica entre 2 c~c c 1 Wlr 
(Figura 5) A LOnlcntra<.-âo de maté
ria orgânica aprc~cntou maiurc~ 
\ alore~ pcrc cntuai" \ ariando de 1 O( /r 
a I X.W/c na porção nordeste da laguna 
pníximo à dcscmholadura dm rim 
.\rro1al c Jalaré c do canal de 
Camboatá Apesar de este canal ser 
alcançado por águas marinha" 'inda~ 
de Itaipu, olorrc, porém, um intenso 
lançamento de esgoto-; in natwa 
através do valão de Santo Antônio 

A distribuição espacial da maté
ria orgânica na laguna de Piratinin
ga está relacionada com tatorc~ 
r cgionai~ específicos O aporte 
fluvial carregado u1m resíduo~ de 
esgotos domésticos, os hanu1s de 
macroalgas c hara \'agahunda c a 
atividade fitoplantônica promovem 
concentrações de carbono orgânico 
particulado c tóstoro orgânico 
particulado próximo à-. 
desembocaduras dos rios Arrozal c 
Jacaré c do canal de Camhoatá lá 
no ~ctor oeste, ~ua di-;tribuição é 
Lontrolada pelo~ banem, de 
fllalroalga ( hara horneunannit, 
que funliona como uma barreira na 
homogeneização da massa d'água 
lagunar c da própria atividade alga!, 
incorporando os elementos pronta
mentc remineralizados na loluna 
d'água (Carneiro, 1992) 

Análises de carbono orgânico total 
(obtidas pelo método da titulação) 
apresentaram valores médios de 
2, 1 o/c na porção oeste da laguna de 
Piratininga, enquanto nas porções 
central e leste foram registrados 
maiores valores percentuais Essas 

Tabela 4- Distribuição percentual 
de matéria orgânica 

Nº da %Relativo 
Amostra deMO 

01 2,0 
02 1,4 
03 1,6 
04 2,0 
05 1,6 
06 4,0 
07 0,8 
08 1,2 
09 1 ,O 
10 1,7 
11 2,5 
12 2,0 
13 6,2 
14 5,5 
15 4,5 
16 4,0 
17 4,3 
18 8,2 
19 5,0 
20 5,2 
21 6,8 
25 5,3 
27 6,0 
28 10,2 
29 13,1 
30 11,6 
31 10,2 
32 8,4 
33 8,1 
34 16,2 
35 10,8 
36 7,1 
37 5,6 
38 13,0 
39 9,0 
40 10,7 
41 18,8 

conccntraçõc~ variaram, em média, 
de 3,1 o/c, próximo ao canal de 
Camboatá, a 4,3%, próximo à ilha do 
Modesto, aumentando para 4,6o/c 
próximo a desembocaduras dos rios 
Arrozal e Jacaré, alcançando o máximo 
de 6% nas partes central e sul da 
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laguna, ainda na região frontal da;; de
sembocaduras destes rios (Tabela 5 ) 

Com base nas análises da maté
ria orgânica c carbono orgânico totaL 
vê-se que as concentrações desses 
elementos nas partes central c 
nordeste da laguna de Piratinínga são 
ligeiramente superiores aos valores 
encontrados no re-;tantc da laguna 
Nestas áreas ocorrem também o<; 
maiores percentuais de sedimentos 
finos (Figura 2) A alta umLcntra\-ãn 

Tabela 5- Distribui~;ão percentual de 
<.arbono orgânico- total 

Nº da %COT 
Amostra 

22 3,15 
23 1,65 
24 4,35 
26 3,90 
32 4,65 
37 4,50 
42 2,50 
43 2,1 o 
44 6,00 
45 6,00 
49 6,00 

populacional e o conseqüente au
mento na descarga de etluentes do
mé-;tico.; não tratado~ contribuem 
para o aumento da quantidade 
acumulada de material orgânico 
no local 

Como conscqüêmia, a laguna de 
Piratining.a apresenta se, segundo a 
FEEMA (Relatório de avaliação das 
condições fJsico-químicas do sistema 
lagunar de Piratininga-ltaipu ]Q~~~ 

em LOndições críticas, podendo ser 
considerada uma laguna hipcrtrófica 
em razão do desequilíbrio entre as 
cargas de nutrientes e a capacidade 
assimilativa do sistema, que é fun
ção do grau de renovação das águas 
c de sua profundidade média 
Knoppers ct a! ( 1989) identificaram 
a amônia como componente principal 
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do~ rio~ que desembocam na laguna 
de Piratininga. sendo o principal 
indicador do proccs~o de Jcgrada
\ão de maténa orgániLa c cflucntcs 
doméstiu1~ lan1,adm nesta laguna 
Carneiro ( lY92) confirma o 
resultado da FEEM!\ (Relatório de 
a\ aliação das l ondi\ÔC~ físiLo 
quími~.-as do Sistema lagunar Itatpu
Piratininga, l9X2). salientando que 
a laguna de Piratininga encontra
se em estado hipcrtrótico c a de
gradação ambiental está ocorrendo 
em função das condições precári
as de infra-estrutura sanitária. do 
lançamento de esgotos in natura, 
da baixa renovação das massas 
d'água c das modificações fisiográ
ficas causadas pela especulação 
imobiliária, desmatamento e falta 
de educação ambiental dos habitan
tes da área, necessitando urgente
mente de um controle Nossos 

estudos indicam que as pon,ôes 
nordeste c centro da laguna de Pi
ratininga são a.~ áreas onde ocor
rem as maiores con~.-entra\Ões de 
material nrgâniLo 

Análise dos isótopos de 
Pb 210 

A laguna de Pir atininga. a exem
plo de outros ambientes costeiros 
localizados no litoral fl uminensc. 
vêm sendo ai v o direto da pressão 
urbana, tendo-se assim acelerado 
os processos de interferência huma
na sobre esta, com sérios prejuízos 

de ordem ecológica 

O desmatamento vem intensifican
do processos erosivos na<> áreas fontes 
de sedimentos, que acarretam o aumento 
no fornecimento de detritos para os 

sistema-; de drenagem. conscqüentcmen 
te para dentro da laguna 

Os rios que drenam para a lagu
na de Piratininga formam uma bacia 
de drenagem que abrange uma área 
de Lerca de 23 k.m2 • Lom rios de 
pequena \Mão, que têm suas 
margens lll upadas pela popula\ ao, 
apresentando sc~,õcs estranguladas 
Formam esta bacia o LÓrrego da 
Viração. o valão do Catubá, o córrego 
do Arrozal, o córrego de Santo 
Antônio c o rio Jacaré (Figura 2) 
Grande quantidade de esgotos chega 
nestes rios e conseqüentemente na 
laguna, pois não existe nenhum 
sistema de coleta e/ou tratamento de 
esgotos na região oceânica 

Com o objetivo de medir a taxa 
de sedimentação na laguna de Pira
tininga, foram coletadas amostras a 
partir de um testemunho com 73 em 



R bras Gcogr Rio de J anciro ' 57, n 4 p 1-163. out /de ;r 1995 13 

de comprimento retirado da região 
central da laguna 

Nos primeiros 50 em do testemu
nho, o sedimento apresenta-se 
predominantemente argiloso, de cor 
L inza claro com fragmentos vcgctai~ 
c presença de gastrópodcs Abaixo 
dos SOem observa-se alternância de 
lama arenosa c lama argilosa, pre
dominando lama arenosa em direção 
à base do testemunho (Figura 6) 

As análises de Pb21 O efetuadas 
nos sedimentos lamosos indicam que 
a raLão de scdimcnta~,;ão na laguna 
de Piratininga. nm último" I 00 anos 
tem sido de O, 13 em/ano l:.,.,a ra?ão 
,fL' scdimcnta~ão é compati\clcom 
(\~ dado~ cnumtrado-; em outra~ 
lagunas no mundo A maior parte do-; 
ambientes costeiros lagunare~ do 
mundo vem sotrcndo processo~ de 
assoreamento resultantes da 
interferência do homem Em 
trabalhos clássicos. Shcpard. Moorc 
( 1960) consideram normal, para 
lagunas, razões de assoreamento em 
tomo de O, 7 em/ano Rusnak. ( 1960) 
L'!Kontrou \a! ores percentuai'i de a~
'inrcamento em tomo de O 12 em/ano 
para a laguna Madre, Texas Para a 
laguna de Piratininga, Huang ct ai 
( 1993) encontraram um \ alor 
equivalente a 0,4 em/ano, superior ao 
encontrado neste trabalho (0, 13 em/ 
ano) No entanto observa-se que as 
amostras coletada~ pelos autores 
aLima lnutlitam--;e em ponto-; 
diferentes da laguna, onde. de acordo 
u \fll o trabalho de Resende. Si h a 
1 I YY--1- ), predomina uma f ác ics 
arenosa Segundo Nittroucr ( 1979) a 
geocronologia do Pb21 O pode não 
apresentar uma boa resoluc.ão se a 
atividade inicial do Pb21 O flutuar 
devido a mudanças no tamanho do 
sedimento ao longo de um 

testemunho contendo uma 
estratigrafia complexa de camada de 
areia e lama intercaladas Neste 
trabalho, amostras foram colctadas 
em áreas de predomínio de 
sedimentos finos, com valores 
equivalentes a 40 - SOo/c de silte e 

o 

O A ~~em -LAMA ARGILOSA COM RESTOS DE 

73cm 
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VEGETAIS E GASTROPODES 

LAMA ARENOSA 

l·i~;wu ()-li \fl'lllUilho 1 T2 i< oletado nu f'"' I üo 'l'/1/Jilf da laguna de l'il<lftnint;u 

argila o que, para Nittroucr ( ibid ), é o 
ideal para a geoc ronologia de Pb21 O 

Como esta laguna encontra-se em 
acelerado processo de degradação 
ambientaL em função da redução 
drástica da cobertura \ egctal nas 

áreas adjacentes a esta c da grande 
quantidade de carga sólida trazida 
pelos rios para dentro da laguna, 
aumenta sobremaneira o processo 
arti f i L ia! de assoreamento do Lorpo 
lagunar. que vem -;c somando aos 
pnllessos naturai~ de assoreamento 
Mantendo-se a-; condi\õc" atuai-; de 
OLUpação desordenada. num perío

do de tempo histórico curto (pouca" 
décadas), teremos uma laguna 
drasticamente reduzida em tamanho 
.. profundidade 

Conclusões 
O fundo da laguna de Piratininga 

é recoberto por uma associação de 
tácies sedimentares finas c 
arenosas, que se distribuem de modo 
diferenciado pela laguna A fração 

tina (silte c argila) é a faciologia 
predominante no tundP lagunar. 
ocorrendo de modo ma I" 
exprc~sivo naquela\ áreas de 
influência tluvial a norte c nordc<;tc 
c se estendendo até a região central 
da laguna, onde a argila é o 
componente mais abundante As 
tácics arenosas ~ão mai-. 
importantes no fundo lagunar 
prúximo às suas maq1en" em 
especial junto à restinga. formando 
I 0()1,/c do sedimento na região do 
antigo canal de LOmunicéu;ão Lllnl 

o mar (a oeste) 

O regime deposicional imprime no 
sedimento características que 
refletem esses mesmos processos 
dinâmicos As drenagens estão lan
~randu na laguua us sedimento~ finos 
que, em parte, são distribuídos em 
suspensão até se depositarem no 
fundo do centro lagunar, a maior 
concentração de argila no centro 
lagunar, área de menor hidrodinâmica, 
é o resultado de tal processo As 
areias são provenientes de uma fase 
anterior, onde os processos costeiros 
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eram mais ativos na laguna 
m•envmh, abertura da barra, etc ) c 
também são o resultado da a~ ão 
cólica 

A ocupação humana da região, cada 
vez mais intensa, c principalmente da~ 
bacias de drenagem, onde o 
desmatamento vem sendo praticado, 
altera os processos sedimentares 
natumis lagunarcs Assim, a cunha de 
sedimentos finos que predomina na 
região a nordeste c Lentral e que 
recobre as areias mais antigas tende a 
se espessar. aLelerando o assoreamen
to do corpo lagunar 

No\ sedimentos tinos. lh argiln
minerais cnumtrados em todas as 
amostra-; super! i L i ais pertencem ao 
grupo da caolinita dos 
intcrestratificados ( ilita-esmcctita) c, 
em menor proporção, ao grupo da 
ilita Há uma forte relação entre os 
argilomincrais c o tamanho do grão 
do sedimento O grupo da caolinita 
Loncentra seus maiores percentuais 
a nordeste da laguna, próximo às 
desembocaduras dos rios Jacaré c 
ArrozaL área de maior ocorrência 
de silte Os intcrcstratificados (ilita
esmectita) concentram-se na por
ção Lentral da laguna, estando 
assim relacionados à granulometria 
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mais fina (argila) A ilita concentra 
seus maiores percentuais na porção 
oeste da laguna, associada à 
presença de hiotita, encontrada nas 
frações mais grossas (areias) 

Os opau>s, predominantes sobre 
os demais minerais pesados, 
ocorrem de forma homogênea ao 
longo da laguna A granada ocorre 
na maior parte das amostras 
identificadas c apresenta-se ligei
ramente mais grossa do que o\ 
opacos (fração 0,062mm), ocorren
do em maior quantidade na fração 
O, l25mm, com concentrações na 
região sudeste da laguna c na 
região próxima à ilha do Modesto 
Obsen a-se que a hintita ocorre 
com maiores valores percentuais na 
porção nordeste, entre as 
dcsemboLaduras dos rios JaLaré e 
Arrozal 

A alta conccntra'í-ão de matéria 
orgânica dos sedimentos da porção 
nordeste c central da laguna e a mais 
densa ocupa\-ão humana nessa 
mesma área são evidências da 
origem dessa matéria orgânica como 
produto do lançamento de etlucntcs 
domésticos não tratados Essa 
distribuição de matéria orgânica está 
relacionada ao padrão geral de 

circulação da laguna de Piratininga, 
onde as correntes fluviais lançam 
esse material, que, por suspensão. 
alcança as partes centrais da laguna 
(região de predominância de 
sedimentos finos) 

Análises de Pb 21 O indicam que 
a razão de sedimentação nesta la
guna nos últimos I 00 anos tem sido 
de O, 13 em/ano O acelerado 
processo de degradação ambiental da 
laguna de Piratininga c regiões 
vizinhas, principalmente o forte 
desmatamento dos morros c 
drenagem de grande quantidade de 
Larga sólida trazida pelos rios para 
dentro da lagoa, vem causando o 
aumento dos processos artificiais de 
assoreamento Assim, mantidas as 
u>ndi'í-ões atuais de ocupaçãu 
desordenada, num período de tempo 
relativamente curto (pouca-; década-;), 
teremos uma laguna drasticamente 
reduzida em tamanho e profundidade 
Lagunas, são, naturalmente, ambien
tes de vida relativamente curta no 
espaço de tempo geológico (algum, 
milhares de anos), no entanto. com a 
interferência humana. os pnKcssos 
sedimentares são ainda mais 
acelerados, causando um rápido 
dc-;aparecimento de tai~ ambientes 
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Resumo 
l oram reumheL idas as Lar aLterístiLas taL iológicas do sedimento supertiL ia I do I undo da laguna de Piratininga- N iteníi/RJ 

C1ranulometriLamente predominam os sedimentos de tamanho ~i! te ( \ ariando de si !te grosso a muito tino) ocorrendo tamhém 
areias (tanto grossas Lomo muito finas) c. em menor quantidade a fnt<.ão argila ,\fração fina é a predominante no fundo da 
laguna. sendo fortemente cxpressi\ a nas áreas de intluência de descargas tlm i ais A areia ocorre prilll i pai mente na porção oeste 
(região do Tihau ). na margem próxima à restinga (sudoeste) c na dcsemhocadura do canal de Camboatá (por.,ão leste J O sedimento 
superficial da laguna de Piratininga é constituído especialmente por quartzo, feldspato, minerais pesados c minerais de argila 
Os minerais de argila identificados são a caolinita. os interestratificados ilita-esmcctita e ilita A caolinita é o argilomineral 
preponderante em toda a superfície da laguna, apresentando maiores percentuais na poií.-ão nordeste Os interestratificadus 
ilita-esmectita ocorrem com maior freqüência na porção central c a ilita na porção oeste da laguna Os minerais pesados são os 
opacos (ilmenita.lcucoxênio c magnetita), granada. biotita. turmalina. piroxênio (hiperstênio ). anfibólio ( homblenda), andaluzita, 
c, em menores quantidades, estaurolita, monazita, zircão, epidoto, cianita e silimanita Os minerais opacos se distribuem de forma 
homogênea ao longo da laguna A granada ocorre a sudeste da laguna A biotita concentra-se principalmente na extremidade 
nordeste da laguna, com seus maiores \a! ores percentuais registrados próximo às desembocaduras dos rios Jacaré c Arrozal 
A alta concentração de matéria orgânica ( 6% a I8,8o/c) e carbono orgânico total ( 4,5°/c a 6% ), a nordeste e nas partes centrais 
da laguna, associa-se à forte ocupação populacional instalada nesta região, tendo como conseqüência o lançamento maior de 
ctluentes domésticos não tratados dentro desse lado da laguna A determinação de isótopos de Pb21 O nos sedimentos lamosos 
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indica que a razão de sedimentação na laguna de Piratininganos últimos I 00 anos tem sido de O. 13 em/ano A laguna de Piratininga 
encontra-se sob franco processo de degradação ambiental resultante da forte intervenção humana, o que acelera os processos 
naturais de a<..úmulo de sedimentos Se mantidas as condições atuais desses processos c, em conseqüência, a razão de 
sedimentação, a laguna de Piratininga terá sua área drasticamente reduzida em tamanho e profundidade em poucas décadas 

Abstract 
Sedimcntolo!{il a/ 1tudic1 and Pb 210 iso1·tope wzalnn 1 arricd on thc Piratininga lagomz (Rio de Janeiro State) allmt ed 

the undcntanding of the nwin 1edimcntan fac ie1 and rhe rate of lagoonal infilling 

Silt i1· the dominmzt gwin çi;:.c (1•arving lrom coane to 1·erv fine), but mnd (both uwnc wu/1·en fine) and da~ are a/10 
pt e 1ent The fine frw tion pt edominate1· in the are{/\ under thc influelll e rd flUI· ia! proc e 1 1·n whet e a 1 the wndv lrw tion oc c 111 1 

mainl\ in the ltntern prntion (7ibau region), in the lagoonal margin1 1lo1·e to the Piratininga bwriet hc{l(h and nem the 
Camboarú i anui (elllfl'lllf)(IrtJ The bottom 1ediment1 of thc Piuaininga lagoon are 1 ompr11ed nwinl\ ot quwt:: fcliilpar, 
hem 1 minctu/1 mui 1 /u1 mim·ta!l The dominant 1 li/\ mineral i1 f...aolinite, hut intct ltwtified illite-11nn ti te and i/fite 11 e1c 
a/1o identijinl !lu idcnflticd hem 1 minera/1 in de1 rca1i11!{ 111dc1 of 011 utrelll e are OfJUifW'\ ( i/mcnitc, /cut O\enc und 
ma !{/Zet i te), ~u ttu·r hiori r c rwnw/ in c fJ\ 10 \etzc ( ll\ pen thetze 1 wnphiho/c ( lwmblende ), wulallc: ire wzd in \IIW//n wllotull '· 
llauto!itc, /11(}/la::uc ::ill (}/1, i'fJidotc, !..\anite wul 1illimanite Thc high 1 otu entration of or!{wzit mattet (fJ',( to /8 1\';() wul 
lotai otganit , uthon (.f 'l'' {(}()'()in thc 1 entra/ wulnmthca\ternJJUit of thc la~oon i1 re/ated to the intn11e 011 upation 
o f that fN/1 tiluhu 111 1'11 ond the rCiu!tam di 11 har!{e of unttcarcd domntit \C\\ age lJetcrmination of Ph21 O i lf/topn inmud1h 
1edimclltl taf...cn /t onz u 1 011, zndit mc1 that the 1edimenwtion li/te o f the la!{oon, in thc la 1t I 00 H' i/ r\, i 1 ahout O, 13 1 mh ew 
The Piratinin~a L11~oon i1 undn rapid em·ironmental Jcgradatimz, Jue to human inteii'Ciltion, 11hic h a< 1 e/etate1 the natuta! 
1cdimentan fltm C'lli'l lt 1/ze p1ncnt conditimz1· and proc n1n· peni1·t. the Piratininga Laf?oon ian he dulltúa/1\ 1edu< ed 
hoth in 1i:e and in di'fllh in 11 time intcrl'a/ of de< adCI 



Pindorama: modelo europeu agrícola de 
assentamento, litoral nordestino brasileiro 

Keith D Mti//er, Ph D * 

Introdução 
Pobreza no Nordeste brasileiro 

é um fato constante, desde do iní
Lio da coloniza~ão européia, no 
Século XVI Grande parte dos 45 
milhões de nordestinos decidem 
(especialmente nos anos de seca) 
migrar para o sul em busLa de me
lhores oportunidades de sobrevivên
cia Tradicionalmente, os vales fér
teis da região litoral do Nordeste 
têm sido dominado por extensiva 
cultura de cana-de-açúcar Por 
muitos anos os tabuleiros foram ig
norados como viável para agricul
tura Os tabuleiros são localizados 
de 50 a 200 metros acima do nível 
do mar c com 20 a 40 km de largu
ra. c estende-se por 7 50 km ao lon
go do litoral Atlântico Uma tenta
tiva para utilizar os tabuleiros é 
apresentada no assentamento, de 
Pindorama, no Estado de Alagoas, 
60 km sul de Maceió O objetivo 
desse estudo é analisar o de sem oi-

vimcnto desse projeto que pode 
;;crvir de modelo para o futuro de
scmolvimcnto do Nordeste, como 
também em diferentes regiões do 
Brasil c outros países em de sem ol
vimcnto 

Os anos formativos 
Desde os anos de 1500. a costa 

nordestina foi ocupada com a cultu
ra da cana-de-açúcar em sua maio
ria confinada nos vales férteis dos 
rios pertencentes aos grandes pro
prietários Por causa da pouca fer
tilidade dos solos nos tabuleiros, no 
passado, a cana não ocupou os ta
buleiros, sendo estes usados de for
ma escassa para pecuária. agricul
tura de subsistência c fornecimento 
de madeira 1 Numa tentativa de 
dcsensolvero potencial dos tabulei
ros e fixar parte da população e evi
tar migração, a Companhia Progres
so Rural estabeleceu o projeto 

·Associate Professor, Department of Geography, Kent State University, Ohio, USA 

Pindorama, em 1954, com a com
pra de 34 133 hectares de terra de 
tabuleiros Em 1958. a companhia 
parou sua atuação por problemas fi
nanceiros Por essa época o projeto 
já tinha 200 casas construídas. !50 
km de estrada~ abertas um centro 
urbano. c a seleção dos primeiros 
190 colonos Em 1959. o controle dos 
assentamentos c a comercializa\ão 
dos produtos agrícolas foram assu
midos pela Cooperativa de Coloni
zação Agropecuária c Industrial Pin
dorama Ltda com a expansão da 
cooperativa do consumidor fundada 
em 1956 Em 1961. com 420 lotes 
ocupados, a cooperativa solicitou um 
empréstimo tederal de US'll9HOOO 
para a constrw,ão Jc uma fábrica 
de sucos A fábrica processou ma
racujá (fW\ \i flora edulin o que Jcu 
ao projeto nova ênfase de mercado 
somado ao valor ( value added) da 
cultura do maracujá, com o valor da 
cultura c processamento no local do 
projeto: 

' CORRÊIA, Roberto Lobato A Colônia de Pindorama uma modificação na paisagem agrária dos tabuleiros alagoanos Revista Brasileira de Geografia, Rio 
de Janeiro, v 25, n 4, p 479-484, out/dez 1963, HEREDIA, Beatriz Alasia de Formas de dominação e espaço social a modernização da agroindustria canav1eira 
em Alagoas São Paulo: Marco Zero, 1988 

2 MuLLER, Keith D O impacto de mecanizaçao no sul do Brasil: caso do oeste do Paraná Cadernos de Geociências Rio de Janeiro IBGE, [198]150p , SCHACHT 
Siegfried Agricultura! colonization of the Zona da Mata of North-East Brazil the example of Pindorama Applied Geography and Development, Tubingen, v 
17, p 71-90, 1981 Tradução do alemão Agrarkolonisation in der Zona da Mata Nordostbrasiliens: am Beispiel der Kolonie Pindorama 
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IX 

No inÍLio da déLada de()() ak
mãcs c <>UÍ<,'O'> c-;ta\am finanLcira c 
admin i '-.trati \ amcnlL' cn\ oi v ido" no 
projeto Relativamente grande.,\\)
ma<> de utpital estrangeiro lotam 
imcstid\\-. em Pindorama Mc.,mu 
durante o-; ano., prcLúrio'> de IYó~ a 
197-L inkrnaL ional ajuda téuliLa c ti
nanLcira foi rcLcbida pelo projeto do\ 
l:stado'> llnidos (induído.., O\ 

Voluntúrio.., da Paz), Alemanha <ki
dcntaL Holanda c Suí~a Mai" de I()() 

ntrangciro., trabalharam ctrl 
Pindorama de ]l)() I a 1970 Até 197() 
o projeto j;í tinha lCLehido llllld L'\tl 
rnati\ a de l 1'l', 5 milh(le\ L'lll ajuda 
internaLional (lll apro\imad;unenlL' 
l 1 ~', 1200() por lotL' () LJUL' é LLrta 
mente uma Lifta alta para qualquct 
lugat no mundo \pena' a lllL'tadc 
dm lotL'\ do plano onginal de a'>\L'nlat 
I 500 Lolonm foi akatH,ada em IY70 
!l1L''.mo u1m a ajuda de insumo., A 
partir de JLJ76, a SupcrintêndrKia de De 
'>l'm oh imento do !\iordcstc SL:D~-NL 
LOillC~ou a prestar ajuda ao projeto 
.,cndoc<;ta a primeira agência hr.t.,ikr-
1 a a '>L' en\ oh ct u1m Pindorama 

Assentamento, situ e 
situação 

\pro\imadamcntL' 50' r d(l piu 
]L'to l'.'>tant lmalizado' no., tabulei 
1 \l\, u1m ele\ a~oL., que \ai iam de 
'i!l a ]_'ill metro., () rc\lo da atca 
LPn\t\lc Lk cnul'ta\ que L' Lortada 
pelo rio Piau 1 L' '>L'U \ a f: ucnll'\ '1 I UI 
m;\to V do' \aJc., alcan~.;a atL; LtnuJ 
llKtto\ aLI!l1a duJII\L'' do rnat ;~ ill 

"lll do ( keano ,\tlúntico ,\ J()du\ Id 

prinLipal de ale\'>ll lJUL' liga a wdo 
\ia c-;tadual ao ptojeto não L; pa\ i 
Il1L't1tada c L'qÜ hllali;ada a 1 k.tn do 
projeto, ou 6 k.m do LCntro urbano 
Lk Pindorama ,\ falta de uma w 
do\ ia asfaltada é uma talha de mai 
or impnrtânl ia ao longo dos 40 ano-; 
de l'Xistêm ia do projeto Pindorama 
riLa C<;pl'LiaJmentC isolada durante 
45 a 60 dias da csta<.;ão ll1lt\o-;a 

R hra' Cicoi!r Riu dl' Janl'iro \ '17 n -1 p I In) uut /de; llJlJ"i 

geralmente de abril a ago-;to, qu,m
do <.;Ó tratorc\ c veículo-; lOil1 tra
~ão tla'> quatro roda<> podem tran'i 
tar pela rodmia Contínua\ Lhll\a'> 
podem durai até de; dia" c mc..,mo 
dui ante me'>l'\ ... em L hu\ a, a rodo 

\ia é L''-butaLada c cmpm'itada 

lim meio de aumentar a\ L han 
Ll'\ pai a ohtcr fundo'> L'staduai., 
LO mo para a C\ cntualLonstru~ão da 
wdo\ ia a';t altada pata Pi ndorama, 
o projeto tem !cito lampanha para 
lO!l\Cguit a Londi<.;ão de muniL ípio 
Pol ítiu1" L gt cl!ldl'., ]li opt ictÚi im da 

tcgtcto L\llll propttcdadc., perto do 
pnqv\(l a., \e/C\ ... cntcm- ... c amca 
\adlh LO!ll Ljl!ctiljlll'l \LILL''>\0 tk J't!l 
dota!lld roda'> d' lLllletti\ d\ j1dld 
lOihl'gUii d\faJto L' a LOildt\Cto Lk 
tnuniL tpio tem talhado Pimlot ama 
C\tÜ loLali;etda ent tcira., de quattu 
muniLtpio\ o que f a; L'\\a\ tL'nlati
\ a., Lcl!IC!ll para 11 "cgundo plano 
Mc\mu LU!ll <l LL'lllro urhano de l'in
dorama lmalintdo no \1uniupio de 
Corutipc c grande parte do" impo\
to\ <w pago., em ( 'utut ipc o gu\ C I
no loLctl nao IL'IIlilHl'>ltado "impalla 
ao., int.:rc'i'>L'" de l'ind01 ama 

Forma e estrutura dos 
assentamentos - o 
sistema de divisão de 
terra do lote longo 

"Jo l\ordl''-lL' Pindorama tem um 
"i'>ll'rna tínicn de di\ Í\Úo<k terra., ( )., 
lote\ longo., idlla\ nu mat., \l'/L' 
ul!ltpndo., do que C'>ttcito\, L' nutn<t 
formet rctangulatl "ão pouLo" t 

disperso" no Nordc-;tc apcna\ Pindo
rama tem um -;i<.;tcma detalhado LiL 
di\ i são de terra" que é o de lote' 
lungu-. 

!\'lapas do proJeto apresenta dot\ 
tipos búsiLos de lotes longos, que for.u11 
levantados assim c dominantes em 
Pindorama Tipo I lolalizado a leste do 

LCntro urhano de Pindorama c 
lomposto de não-topograficamcnt<.: 
adaptado aos lotes longos LOtn lcvan 
lamento em hlolm rct;mgulan:s que fo
ram cstabclcl ido\ no" primeiro\ anos 
do projeto durante a délada de 50 c 
no início de IY60 l:s'ic tipo de as!-><.:nta
mcntn L obre aproximadamente 25 por 
Ll'nto do projeto c cstú lonfinado prin 
li palmclllL' na-. par1l'\ plana\ dm tabu 
lciros A maioria dos !me\ umsistc de 
20 a 30 hcllarc.'i de terra, variando do 
li piLO tom1ato rctarJgular ( 300 X I ()( )() 

metro" 1 para al~un" poULO\ 
in t rcqLicniL'., J, JtL'" quct\L quadraLh 1 I hl M) 

:\ ')()() ll1L'l!O\ I I lll Ul!ll <I média lk Jat 
guraL'Ullllptinll'fll()Lk l ~ ~ pat<! lI 
1 quadr cKh 1 1 

:\a úrca do" h ltL'" d(l ltpo I L'IIu lll 
tra \L' trc., grupo" Lk a\\L'rll<uncnto\ 
planejado" ou a,!!rO\ i lcL\ cstahclcL ido-; 
para diminuit o i"olamcnto de utda 
tamtlia de Lolonu.., 1\la\, es\C\ loiono-; 
LJUL' rc!->iliL'Ill n<L'> \i la.' têm que pcrul!Tcr 
a., \C/C'- até doi' quilômetro<., para 
LUidat da-; utltura' c do.,;mimai" Lssa 
é uma Li ara de'>\ antagcm Lk'>~c 
\t:-.tL'Il1a '\" llê., a~IO\ i ]a., têm uma po
pub\clo que\ aria de 50 a 15() tamtita\ 
pata um total de qua\L' J()() lote-.; 
urbano., ( inqLicnta a h() tamíli<L'- ou 
2!) r r do' propridário" do" lote" Ti P' 1 I 
têm dcL idido por morar nm lote<., ;\ 1-
_l'llllS do" antigo" habitante'> da<> 
agto\ tia" \ cndcram \Ua<., la\a\ c 
mudaram para (J'> lote'>, o que permite 
ummclhL 1r dc\cmpcnho 1111 L uidad( 1 lh-; 

LUituras L' dos cl!limai., 

'\(l Tipo li ll" i<ltC\ .,;lo topo,L'r;di
.alliL'Iltl' aJLI'>lado ],JtL'\ lon,!!<h LJLIL' ~c 
L'\lendcm dm intcrrllÍ\ tm dt\ i\OfL" no 
alto do" tabulcirm di\'il'Lado<., ;\lé a 
rede fluvial ahaixu Com largura c 
ulmprimentoLom média de I 6 para 
I 1 O, ou 50 X 3()() m para I 00 X I 000 
'>dll maiurc., c\ ar iamnMi\ em tom1atn 
do que O\ lotes do Tipo I que se asse
melham a quadrado-; nas suas dimen
sões Os lotes do Tipo li foram gra
dualmente medidos c as'icntados, 
desde o final da déLada de 60 até hoje, 
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c compreendem 65 'Ir da área do pro
jeto Os lotes do Tipo li oferecem re
lativamente igual distribuição de solos, 
microclimas c vários graus de declive 
para cada estabelecimento Nos lotes 
do Tipo II os colonos encontram-se 
numa situação de isolamento compa
rados com os colonos do Tipo L que 
residem nas agrovilas Desde que 
cada tamília resida no próprio lote, os 
colonos do Tipo 11 estão em posição 
de melhor cuidar das cultura-; c ani
mais Porém. a distância entre \ i.ónho~ 
é diminuída no" assentamento;, 
lineares o que cria um certo padrão 
linear Os galpões estendem ao longo 
da" estradas no tim do;, lote-., do;,\ izi
nho~. normalmente nas di\ i"as. ma-., 
também ás vc7cs nos v ale~ Esse-., 
lotes longos topograficamente ajusta
dos são similares aos estabelecimen
tos rurais europeus como O'i de 
Waldhofelldmj, as vilas de lotes lon
gos de tlorcsta. hem como cs~cs 
encontrados, em várias localidades no 
sul do Bra'>il' De um total de mais de 
1 }(X) sítios em Pindorama. Tipo 11 tem 
mai'i ou menos YOO sítios c Tipo! mai-., 
1>U menos ~00, ou 70 c 30 (,~. rc-.pcc
ti\amcntc 

Tamanho do 
assentamento 

Como mencionado ante-.. m lotc'i do 
Tipo 11 torJm estabelecidos num do;, 
últimos estágios do projeto. c 
normalmente são menores de uma 
metade a um terço do tan1anho dos lotes 
do TifX> I dcsemoh idos na parte inicial 
do projeto, ou aproximadmncntc de I O 
a 20 hectares 1·enu.\ 20 a 30, respedi
vamcnte A Tabela I mostm o tamanho 
dos estabelecimentos de todo o projeto 
Existem poucos estaheleciment(~' 
pequenos c o maior é de somente I 05 
hectares Por exemplo, 43 estabeleci
mentos, ou 3,2 o/c, têm menos que lO 
hectares, enquanto 90,6 % são de I O 
até 30 hectares c somente 6,2 o/c são de 

30 ou mais hectares De acordo com a-; 
estatística-; da cooperativa, Pindomma 
tem I }g6 lotes rumis com 32,309 hec
tares, com uma média de 23.3 hectares 
por lote O centro urbano de Pindomma 
é fonnado por 472 lotes urbanos 

Coruripc, o município em que aproxi
madamente metade do projeto é 
ltx.alizado, é dominado por grande" 
propriedades que fazem fronteira com 
Pindonuna Tabcla2 Porcxcmplo, 72.<J 

lado. aexpcriênciadc Pindorama mostra 
que atmvés da torça de unidade e coo
peração pequenos agricultores talvez 
possam escapar do ciclo de jX)hrcza co
mum no Nordeste e ganhar um padrão 
de vida respeitável 

A cooperativa 
Desde do início, os principais oh-

Tabela I 
Classes de assentamentos por tamanho, Pindorama, 1992 

'i( Je 
Arca (hectare-;) #de E-;tahclccimcnto'i'1' Total 

<5 .32 24 
5<10 11 08 

}()< 15 .3.39 25 4 
15<20 .364 27 2 
20<25 177 13 2 
25<30 .3.32 24 8 
.3()<.35 6.3 47 
.35<40 7 05 

>40 1.3 1 o 

Totais 1.338 100 o 

Dadm da Coopcratt\ a 
*-IX lote., não aLhaJo, 2Y não lotam Lla,,iftLadm c -1 não tinham o propnctáno na lista 

<;( da área têm propriedade" de mai-; do 
que I 00 hectares c 33,6 (Ir mai-.; do que 
I 000 Porém, é wmum no litoral nor
destino para indivíduos controlar em 
grandes propriedades que a'i estatísti
ca<; oticiais não mostrdl11 Essa prática 
é disfarçada pelo uso de nomes de pa
:-cntes nos títulos de tcn·a Conscquen
tementc, indivíduos e suas famílias 
podem controlar dc7.ena-; de milhares de 
hectares O sucesso de um projeto como 
Pindorama pode ameaçar seu controle 
social, culturdl e econômico Por outro 

jcti\ os da Loopcrati\ a foram para 
Lomplctar o as:-cntamcnto do pro
jeto. c prLKCssar c Lomcrcializar a 
produ~,;ão agrícola A primeira ten
tativa de processar a prodUI;ão pc
los membros, aumentando seu va
lor. aconteceu no início da década 
de 60 com a instalação da tábrica 
de suco de maracujá que recebeu 
toda a fruta produzida para suco 
concentrado c geléias A produção 
de geléias foi mais tarde abando
nada, mas a produção de suco con-

'HEREDIA, Beatriz Alasia de Formas de dommação e espaço social: a modernização da agroindustria canavieira em Alagoas São Paulo :Marco Zero 1988 
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tinua até hoje Além di-;so, mais ou 
menos 25 (Ir da produ~ão do aha
caxi do projeto tarnhém e;;tá sendo 
processado. o re<.;to L; \ endido in 
natura nas feiras locai" Enyuanto 
o LOCo produ7ido no projeto tinha 
sido comcrL iali.z:ado in natuw des 
de o início, somente em I<.JY3 hou
\ c fundos disponíveis para construir 
uma fábrica para prou:s-;ar o LOLo 

Até o início da década de 70. a" 
principais a ti\ idade-; eL onômiut" da 
Looperativa e\ta\ am loLalintda" na 
produ\ão do suul Lk maraLujá c na 
L omerL iali/a\úo dL u 1u l'> l'or ém u Hll 

tl pro~rama kdLral du Proákoul na 
déL ada de 70 par a L ~ma dL· <ll, LÍL <LI a 
Looperati\a umstruru uma Lkstilaria 
( llJS I) Lorn a LapaL idadL dL· prudtuir 
240 ()()()litros de <ikuol por dia ( 'om 
prL\OS atratiHls para Lana Lk-a\UL<U 
L maraL ujá tornou SL scL undário 
Hoje m<Lracuj<í c Lana dc-a\LÍLar são 
r~uai-; em \alnr para o prujctu Di\er
-;ifiLa',ãn é imponantL' para a LOopc
rativa. para não dL·pendcr demai-; da 
flutua\ão de pre~· 1s L' da ptl-;sihilidadc 
de yueda de LolhL'Ilcl gL'r<tlmcntc 
a';soLiada Ullll rnnnoLultw ~~ 

1\ Loopcrati\a nãu ,,) .ilarante a 
-;cus membros a ulmpra da maior 
parte dos 'óL'U" pwduto" c parti L ipa
-,üo no" luL m" mas tarnhL;m. é ati\ a 
em prcsta\<-lcs Lk -.,cn i\ o" Lomo 
L ..;Lola.., scn i,u, médiul" c equipa
mento agrícola ;\ Looperati\a man
tém propriedade CXLiusi\ a das terras 
( )s "óLios -.,-)têm dircllll a po-."c de 
'>CU" lote-. CL·rtamcnll' L''>'il' L; mJi'i 
do yuc normal para u lopcrati\ as no 
Brasil Posse é tran"tcrida por 
hcran\a c o direito de \ ender o título 
dL· pos-.,c para qualqm·r pessoa tora 
da farmlia é permitido LO!ll Lonscnti
mcnto da L oupcrat i\ a Porém as pes
soas Lom o titulo de posse têm yuc 
morar no projeto c trabalhar na terra 
Isso prC\ inc ahscnteísmo (não mora 
na propriedade) c garante controle 
pela Loopcrativa que I oi um dos seus 
objetivos originais Poucos dos 
colonos originais são proprietários 
diretos porque efetuaram todos os 
pagamentos do lote antes da coo
perativa começar administrar o pro
jeto em I 959 
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Tabela 2 
Classes de estabelecimentos- Município de Coruripe, Alagoas 

Tamanho 

il-lcLtarc'> 1 

# dn' 
LstahclcL 

( ( UO'> 

LstahclcL 

Área 
( I Ice ta1 c' 1 

S{ da 

A..rca 

-----------------------------~------------- -

<lO óó2 

I (I< I 00 77'13 
I 0(1< I ,000 l)l) 

I , 00()< I O 000 12 

ó'i ') 

\() 5 

3 X 

05 

2 71ó 

lJ,7ó5 

12,ó30 

27,lJ71 

3 3 
2\ X 
)l) l 

33 ó 

----------- --~---~----- - -- --

TotJis 2.551 I 00 O X 1.0X2 I 00 O 

('I asses dt t•stabdl'l imt•ntos, tamanho t• área- \lunilípio de Coruripe, Alagoas 

I amanhu # dL ', de Arca ,,, dl 

( hL'L L li L''> I I '>tahcl I '>LthLI I heL l <11 c-., I \rL·a 

-------- - --

~I() 6h2 'i() I 2 71 (l 
, , 
) ) 

111<20 _114 L\ I 4 S47 5 s 
2(1<5() 1\7 I \ 2 I O 466 12 6 

'i()< I()() 67 2 h 4 471 'i 4 

I OI 1<200 41 I (l 'i,S44 7 () 

21Hk'i(HI \6 14 11,666 14 () 

5 OI I< I ()()(I )"l (I l) 15 120 IS 2 
I ()I)( k 2 ()()() ;-.( (I \ I I lJ7lJ 14 + 
2()()()<)()()1) (I I 7 l)7l) l) 6 

'i OI H k I 0000 ~11 I S 7\S li) 'i 

---------- ------

I otal 2 5'i4 I (H I O S \ OS2 I (H I O 

*I r c-, c-.tahelcumcnttl\ '>Clll llcL1ara~au 

lmtitulP Hra-.iiclrll de (icografta c r-.;tatÍ'>IILa \ill<>f>l< ,.,, lunill!ll "" ( 1'111<> 

\<.;!Of><'< urÍiir> \/ar.;or/1, /'1.'\~ 

Função do 
assentamento -
situação econômica 

Como mencionado antes. o-. ta
buleiros não !oram considcradm 
pelos produtores de cana-de-a\Ú
car. mas os pequenos agricultores 
plantaram culturas de subsistência, 
como mandioca. milho c feijão 
Com o desinteresse dos produto
res de cana-de-açúcar em rcla~ão 
aos tabuleiros. certamente, yuis 
di7er terras baratas, bem perto do 
litoral atlântico, foram disponÍ\ eis 
para um projeto como Pindorama 
nas décadas de 50 c 60 Porém. 

dL·..,dc o rnrLro da délada de 70. 
f!randL·s pr upr ictárim r c'ipondcndo 
ao plllf!l<lllla lcdcral do Proákuul 
Ullllc~,;aram a dircL ionar a pwdu\ã') 
de cana-de-a\ÚLar para úlcool As
'iim LO!llC\ou a produ\ão de lana
dc-a\ úcar em grande csLala nos ta
buleiros. especialmente Lorn moder 
na agricultura mclanizada c ,_om r' 

uso de fertilizantes químicos para 
corrigir as deficiências do solo 

A conseqüência local do progra
ma de Proálcool foi a expansão da 
produção da eana-de-açúc<Lr, quase 
exclusivamente nos tabuleiros Por 
exemplo, em Coruripc a produção 
aumentou aproximadamente 800%, 
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de 6 000 hectares em 1970 até 55 
000 hectares em 1985, Tabela 4 No 
mesmo período, o Estado de Alagoas 
aumentou 200 o/r de 166 194 a 4% 
709 hectares de área plantada O 
aumento em Coruripc de mais de 30 
000 hectares entre 1970 c 1980 toi 
principalmente nas partes do municí
pio não-Pindorama A abertura da 
destilaria em Pindorama, em 1981, 
explica pelo menos em parte o au
mento dos 22 000 hectares entre 
1980c 1985 

Dados do projeto de I 9YO mo-.tra 
LJUC m -;óLim plantaram um total de 
1 2 ()()(} hcL tarc~ de cana i\ Tabela 
'i mmtra LJUC, em 19Y2 mai-; de 400 
()()() tonelada-. de uma produtiram 
mai-, de 31 milhôc-; de litros de álcool 

Embora muitos colonos mudaram 
para cana-dc-a\'Úcar na custa de 
outras culturas na década de 80, a 
Loopcrativa realizou o risco de de
pender demais de uma cultura que 
está sujeita às tlutua\·õcs dramáti
cas dos preços c da possibilidade de 
perLa de colheitas Por isso, um dos 
objetivos da cooperativa é de man
ter divcr<;iti\ão de produção Por 
exemplo, uma tábrica para proces
samento de coco foi completada em 
19Y3, com capacidade para proces
sar até 8 000 cocos por dia Tam
bém em 1993, financiamento toi re
cebido para Lonstrutir uma usina 
para processar leite Com is<;o, a 
destilaria de álcooL as tábricas de 
rnarautjú, ahaLaxi c LOU> c a usrna 

Tahela4 
Arca de cana-de-açúcar -Município 

de Coruripc, Alagoas 

Ano Aiea em Hectares 

1970 6,232 
1975 18,762 
1980 33,352 
1985 55,709 

Fonte Instituto Brasileiro de Geografia e 
Esttistica, Censo Agropecuário do Brasil, 
1970 1975, 1980, 1985 

TabelaS 
Produção de cana-dc-açucar, cana 
processada, produção de álccol
Pindorama, Alagoas, 1990 -1992 

(_ ana Prodw.;ão (_k 

Jln)LC,~aJa \klH)j 

( tondaJa~ 1 I litro" 1 mo, 

I'I'JII -1Xh 217 '' 7X7 -11 <J 

I<J<JI Nó2'i1 11 11-1-lbl 

IY92 -10l h lO 'I X% 2-17 

Fonte Cooper atr\ a de Coloni/ação 
<\gmpeLuáriae Industrial Pindorama Ltda 

de leite são todas tentativa-. de di
vcrsi fiLar por processamento c L o
mcrL iali?a\ão dos produtos LJUC au
mentam valor (add \'alui:') c lornc
LCtn emprego não-agrícola ALima 
das LUlturas mencionadas, mandio
La, tcijão, arroz, cajus c mangas são 
plantados para subsistência ou são 
LOmcrcializado localmente 

Conclusão 
O Nordeste tem problema<; rcla

l ionados com prohrcza c seca Des
de 4uc os primeiros europeu-; chega
ram no Século XVL a popula\ão 
morou principalmente no litoral c a 
maioria da agricultura foi dcscnvol~ 
vida nos vales férteis na área Po
rém um dos recursos de terra mais 
valioso, os tabuleiros, tinha sido pra
ticamente não utilizado no-; primeiros 
4uatro "éculos A utili~ação des"a 
úrea pode permitir aos habitantes que
brar o '-ido de pohrcza c dc-;cspcro 
este~ tornarem-se membro-; umtri
huintes de uma sociedade melhor 

Uma tentativa de utilizar os tabu 
lciros é o projeto de colonização de 
Pindorama O sistema de divisão de 
terras do projeto é semelhante ao 
sistema de lote longo Europeu c do 
sul do Brasil Esse projeto mostra 
que é possível desenvolver os tabu
leiros onde havia relativamente pe
quena população e melhorar a vida 
dos colonos através da formação de 
uma cooperativa O projeto come
çou em 1954, e em dez anos foi o 
alvo de grande ajuda estrangeira 

21 

A mudança de subsistência para o 
sistema mais lucrativo só foi 
possível pela construção de faLili
dades de processamento Agora, a 
cooperativa opera com uma fábri
ca de suco, uma usina de leite c 
uma destilaria de cana-de-açúcar 
que produz álcool Em 1993, fundos 
'>cparados foram alocados para 
Lonstru<;-ão de uma tábrica de coco 
c uma usina para processar leite 

A produção de cana-de-açúcar 
tem gerado uma força enorme na 
utiliza\ão dos tabuleiro~ no Nordc-.
tc Com a expansão da produ\ão, 
uma destilaria de pc4ueno porte 
mo-;tra 4uc um projeto de Loloniza
\ão Lorno Pindorama LOtl1 pcLJucno~ 

agricultores pode proporcionar hc
nc!!lios atravé-; de tor\as Loopcra
ti\ i<>tas Isso promove um melhora
mento de vida através de agricultu
ra comercial em vez de agriL ultura 
de subsistência 

O projeto Lontinua encarando al
gumas dificuldades como, por exem
plo, a talta de uma estrada asfaltada 
para ligar o projeto Lnm a estrada 
estadual -,ó -;ci" 4uilômctrm do 
Lentro urbano de Pindorama, até 
então não tinha sido Lonstruido, 
apesar de inúmeras tcntati\as 
Estorços para se tornar um 
município tinha sido bloqueado por 
políticos c latifundiários poderosos 
Esses fatores impedem um comple
to sucesso do programa 

Geralmente os pcLJueno-, agri
Lultorcs do mundo em dc<;emolvi
rncnto são pobres c sobrevivem <;<Í 

da agriLultura Porém com a apli
La<;-ão da torça coopcrati\ ista me
lhoramento de produção, c suhsc
LJÜcntcmcntc, melhoramento do pa
drão de vida pode ser viável Os 
<;ucessos das cooperativas mos
tram exemplos valorosos para ou
tras nações O projeto de Pindo
rama é um modelo para o futuro 
do Nordeste e países em desen
volvimento em toda parte do mun
do Através da ação da cooperati
va, em Pindorama, os colonos têm 
mudado da agricultura de subsis
tência que aperta a mão dos po
bres agricultores Nordestinos 
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Resumo 
Atra\ és desse estudo analisamos o sucesso de Pindorama localizado a()() yuilôrnctros ao sul de MaLcití em Alagoas. onde 

aproximadamente I 500 famílias foram assentadas em 14 133 h c c tarcs deste I Y54 Uma forte cooperati\ a é o elemento principal 
do sucesso do projeto Pindorama Diversificação da agricultura está sendo mantida atra\ és da produção de coco. leite. maracujá. 
abacaxi c cana-de-açúcar. para álcool- produção é processada no centro urbano o que aumenta o\ alo r dos produtos c também 
a oferta de empregos O sucesso do projeto precisa ser julgado umsidcrando que de I Y50 até 1970. ajuda internacional foi 
tundamental estímulo na forma de ajuda financeira c técnica Enquanto que a agricultura comercial está sendo praticada c a 
qualidade de\ ida está crescendo pelos pequenos agricultores de Pindorama numa região onde grande planta',-ÕCs de cana-dc
<li.;'Úcar c pequenos sítios de subsistência eram a norma 

Abstract 
Tlú1 1tud1 /(!(UI<' I 011 Pindorama, (i() Á.i/ometen 1ott1h of Mat ci<Í in Alag()(l\, ll'herc ahout 1.500 familiel hm·e 1cttled 011 

34.133 hct tarn çifzt e /954 A 1tront; t oopctative i"1 a element Á.C\ to iH Wt t en Agrit ultural dii'Ct 1Íf\ i1 maintained through 
prodw tiu11 o f t m on11t1, mil"-. di 1tillation o f çuga r< anc toga wlwl, pa' çiml fruit. and pincapple 1 -ali o f 11 lzú h are prot e 1 çu/ 
ai ir uthan t cn1e1 Tlzi1 add1 l'lilue to the {Jtodw t1 andprm•icie1 non-agrit ultural cmplonnnlt The \l{( c eHofthc projec t mu"1t 
al 10 h e iudt;cd c 011 1iderin1( tlzat in thc I 95(), mul/9701 lar{( f' wm 1 o f aid fwm fort>ign I OU/ c <'I [Hm·ided 1timulation !lmt'C\'t'r, 

c nmmcn ia/ agric ulturc i1 pr(/( ti< ed and the çtmzdard of li1·ing lw1 ri1cn ll'here either hugc \Ut;at c Wll' operation1 or mw/1 

111h1t I I CIH e tann1 are the nmm 
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A territorialidade e a sustentabilidade ou a 
ecologia do espaço político 

Introdução 
O território é um ambiente políti

LO produzido a partir de materiais 
disponíveis em um dado recinto da 
superfkie terrestre Ou, de modo 
ratzeliano, uma delimita\ão espacial 
por parte de um determinado grupo 
humano organizado, como estratégia 
de afirma'rão perante outros grupos 
Ou ainda, no espírito de ambas for
mulações, a estruturação de uma 
malha contida de objetos espaciais, 
naturais e/ou construídos, que atuam 
L o mo instrumentos exossomáticos 
de um dado lorpo étnico
~oLiocultural O que irá garantir a 
umsi'itência dessa tcrritorialização 
é a capacidade por parte dos agentes 
em transformar em recursos tanto 
o conteúdo natural de tal espaço 
como ele próprio 

Dessa forma, assume- se a prn
dução territorial como a elaboração 
de recurso( s ), ou seja, como um 
complexo de prática-; sociais capazes 

de extrair propriedades válidas dos 
materiais disponíveis, de acordo com 
o modo de produ\ão vigente entre 
os agentes do processo territorial 
( Raftestin, 1993) Portanto, 
umsidera-se a territorialidade como 
um complexo de prátiuts 
estabelecidas na relação entre um 
grupo organizado, modemamcnte 
uma sociedade, c o seu espa'ro A 
questão que se coloca é concernente 
ü natureza das práticas, isto é, tanto 
as que dizem respeito ao manejo 
ambiental como as intrínsecas ü es
trutura social 

Ou seja, de um lado, dado o 
umhcl imento atual de que se dis
põe de um estoque não rcnO\ á\ el 
de natureza, a exploração de seus 
materiais implila numa postura 
ecológica, isto é, na preservação de 
seus ciclos regenerativos (Nosso 
futuro comum, 1991) Em vista desse 
tato, o processo territorial deve 
produzir recursos garantindo a 
sustentabilidade de sua base 

C ar/o\ Santo\ * 

ecológica O que significa assumir 
o espaço terrestre como um sistema 
fechado, ou seja, a disponibilidade de 
seus materiais possui um limite. ele-; 
têm uma finitude, c, em termos do 
âmbito do planeta. o próprio cspa~o 
também é finito 

Por outro lado, o processo terri
torial, evidentemente, não lOnsiste 
apenas na relação sociedade c 
espaço, abrange também a relação 
entre os membros dessa sociedade, 
desse modo, a produção territorial 
depende também de uma outra 
ecologia, qual seja, da forma como 
as rcla'rôcs sol i ais se dcsenvol vem 
A natureza dc-.-;as rcla<,Õcs são 
importantes na medida em que o 
complexo sociaL como o complexo 
natural, deve ser encarado, também, 
como um sistema fechado Quer 
dizer, as relações sociais têm que 
construir uma sustentabi1idade, na 
estrutura do seu tecido, envolvido na 
elaboração dos recursos, uma vez 
que esse tecido é a fonte de produ-

Professor Assistente do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Rondônia Doutorando em Geografia- Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Trabalho apresentado como requisito de avaliação em seminário interno de curso 
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<rão de \ alor. na medida que o ato 
de produzir é constituído de trabalho, 
cuja continuidade depende. enfim. da 
rcciclabilidadc do circuito social 

Ora. impõe-se. por força das 
premissas acima, a constatação de 
que a elaboração da territorialidade 
implica na gestão de dois mananL i
ais de recursos que, ao modo de cada 
um, se constituem em sistemas 
tcchados Implicando, desse modo, 
que a mesma racionalidade utilizada 
no gerenciamento dos materiais, 
\ i~ando garantir a produção de 
reL urso~. Jcve gestionar as rcla~, ões 
'>OLiai'>. objeti\<mJo as'>cgurat uma 
aLC~'>ibilidadc igualit<iria tanto ao tra
balho quanto aos in~umos produ;i 
Jm Porquanto a cxcludência social 
gera o mesmo grau de instabiliJadc 
que a ocasionada pela dcprcJac,ão 
ambiental 

Portanto, pretende-se argumen
tar neste trabalho como o processo 
Jc construção territorial dn c 
manter a sustcntabilidade da pro
du<rão de tCLurso-. a partit de um 
C'>toquc natural limitado de materi
ais c de cspa~.;o. sendo determina
do por rclaçõc-. sociais tais. LUja 
sustentabilidade. por sua vc1. tam
bém depende de uma finitudc que 
é dada pelo limite da tensão soLial 

Esta discussão dar-se-á no âmbi
to da abordagem gcográt ica. ou <.;cja, 
parte-se da considcrac,ão de que a 
referida disciplina é essencialmente 
polítiLa no trato da realidade 
cspaL i ai Assim, as<.;umc-sc o .~cu 

L ará ter L icntífico. de intc i o, fundado 
numa racionalidade tlexÍ\cL isto é. 
não mecanicista (sem a prevalêm ia 
do tecnicismo) e, portanto, não 
utilitarista (-.em u cxclusi\ ismu 
economicista). enfim. sem o ran<.;u 
naturalizantc do positivismo, 
reconhecendo. assim, o nexo 
interesse-conhecimento (Habermas, 
1987) Melhor dizendo, admite-se 
uma dinâmica dialética no processo 
social de produção de formas 
espactats, no caso, a produção 
territorial, c como sendo por 
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excelência do âmbito político. daí 
toda plasticidade c complexidade so
L i ai do processo Ou, por outro 
ângulo, aborda-se. em linhas gerais. 
a valorização espacial por uma dada 
lógiLa produtiva que se tem rc\cla
do essencialmente rígida, porquanto 
unicamente interessada na sua 
própria dinàmica de aLumula<rão. 
qual seja, a racionalidade capitalista. 
implicando, em deLorrência. a 
umsidcra<rão de que o processo de 
modernização, isto é, a aplicação da 
racionalidade ao Lomplcxo de 
prütiLa~ tantn soLiais quanto 
CLológiLa:-. ainJa é um projeto\ álido 
(L o mo contraponto ao L h amado pó~
modcrnismo !Rouanet. 1YX7j) A 
questão é, portanto. sahcr-sc porque 
a modernidade impõe uma raL iona
lidadc no âmbito privaJo ma-. are
jeita na esfera pública (por exem
plo. dcscnvoh e-sc alta racionalida
de na produção privada porém 
ojeriza-se a regulamentação do 
mercado) Assim Labc nesta dis
cussão um posicionamento crítico ao 
se intentar pleitear urna raL ionalida
dc ampla c irrestrita no trato quer 
do manejo ambientaL 4uanto do c a
rátcr das rcla<rõcs soLiai:-. "igentes 

A geograficidade de 
uma complexidade 

Nos moldes de Kuhn (I Y70) 
pode-se di1cr que se está atualmen 
te di ante de um nn\ o paradigma 
LÍcntífico Pois. desde o advento do 
desafio do caos (Glcick. I YYO 
Brunet. I YY I). isto é, desde a 
descoberta de que sob a aparente 
regularidade no comportamento dos 
fenômenos escondem-se disritrnias 
provocadas por inusitados pontos de 
atra<.;ão, os chamados atratores 
estranhos, que a realidade ganhou 
uma dimensão insuspcitada Essa 
nova configuração pode ser definida 
Lomo uma situação de contínua fase 
ou instabilidade (Glcick, 1990, 
Prigoginc, 1990) Assim, o compli
cado nó do real, que parecia passível 

de ser desatado pela posse do código 
correto, mostrou constituir-se de uma 
complexidade muito mais profunda 
c intrincada Ou seja. a "ordem" 
natural é uma composi<,ão de dispo
sições alheias à ordena<rão usual 
criada pela razão humana. cujo 
\ islumbrc pro\ oLa radicais mudan
<r·as na sua conLepção, como 
demonstram os atratores c os 
fractais (Glcick. 1990) Exatamente 
porque a lógiLa racional tende a 
simplificar o processo do real. 
mutilando-o. visando enLontrar uma 
estabilidade. tradu;ida pela 
regularidade ( íormalizaJa em leis) 
( Morin. I YX.f) Ou seja, a partir de 
\ar i á\ c i s Lomidcradas representa 
tivas estabcleLem-se modelos de es
truturas Luja dinâmica seria de um 
sistema tendendo à entropia Quer 
dizer. trabalha-se Lotn um contexto 
tido como estruturado ou em vias de 
alcançar uma previsível estrutura
ção Ora. a instabilidade cria uma 
matriz de estruturas completamen
te imprevisíveis Isso significa que a 
dissipação/entropia não é o limite 
Assim. Lomo afirma Prigoginc 
( 19YO r 74 ), depara-se L0ll1 um 
Lenário que não se coaduna LOI11 o 
antigo conceito de entropia Esse 
cientista defende que a entropia na 
\ crdade é uma exponencial 
cstrutura<rão da realidade Desse 
modo, tem- se uma dinâmica de 
aLclcraJa Lomplcxidadc a nos 
el1\ nh c r c a nos desafiar O tempo, 
portanto, é contínua uia~;ão 

exatamente pot Sl'l pura 
instabilidade 

E o cspaço'1 PareLc ser um dcs 
dobrar-se de progressivas estrutu
ras complexas Ou seja, um conti
nente instü vcl capaL de ge1 ar uma 
temporalidadc criativa Quer dizer, 
o espaço é algo que ao possibilitar o 
movimento, o tempo, c revelar-se 
energia c matéria, toma-se, portanto, 
uma dinàmica tessitura de 
possibilidades (ou de espacial idades 
produzindo tcmporalidades) Tais 
possibilidades, entretanto, se 
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apresentam em contextos discretos, 
como é o caso do nosso planeta 
embora complexo ao extremo, é 
finito. porquanto único (uma certa 
cspacialidade com uma dada 
temporal idade) Mas. evidentemen
te. nosso planeta é uma tcssitura que 
ao comportar o caráter instável da 
real idade abre-se em 
potencialidades, como a do ser 
humano Este se afigura um siste
ma orgânico de estrutura tão com
plexa ao ponto de se auto saber c 
de se auto projetar nas coisas ao seu 
1cdor através da im cnção de um 
Lomplcxo simbólico que o (rc)cria 
ulntinuamcntc para -;i mc~mo 
il·oucaulL 1992) Nc~sa mcdia~ão 

1 rc )L riada situa-se a complexidade 
da rl'lação com a realidade Pois. a 
ohjcti\ idade buscada depara-se Lom 
a subjetividade da construç,ão 
simbólica, ou. como analisa Morin. 
trata-se da condição de que "O 
cérebro está aberto para o mundo 
exterior c o homem tem uma 
abertura intinita sobre o infinito do 
mundo Ao mesmo tempo, como já 
rcícri. o cérebro é um órgão 
encerrado numa caixa negra a 
mensagem que lhe chega dos 
-;cntidos não é nunca direta. é 
sempre codificada, traduzida, c o 
cérebro interpreta estas mensagens 
tradu?idas para reconstituir, à 11w 

maneira. a imagem do original Nâo 
há nenhum ( t itério intdn 1ec o que 
permita difer('fu iw uma a/li( ina
í tio de uma pcn cpç Zio (Grito no.~
-.;o) o que prm a hem que nada no\ 
diz, de uma torma infalível c certa. 
que o que cremos ver é \ crdadeira
mente visto, é verdadeiramente real" 
(1984, p 25) Ou seja, a incerteza é 
uma condição inerente ao processo 
dt: conhecimento 

Assim, pode-se entender que o 
paradigma da complexidade abran
ge tanto a realidade externa ao 
sujeito, quanto a ele próprio Isto é, 
trata-se de uma situação de unitm· 
c omple.t, uma unidade de 
diversidade ou uma diversidade da 
unidade O que significa considerar 

que há uma diversidade a ser 
preservada, porquanto reconhecida 
não só como em processo de 
progressiva diferenciação, como a 
forma de apreensão dessa 
diversidade implica numa complexa 
interação de mctodologias Ou seja, 
para se fazer ciência dC\ e-sc apoiar 
em di versos caminhos c 
rcfcrcnc i ais, valendo uma 
multiplicidade de meios. tanto 
acadêmicos, quanto os oriundos das 
mai'i diversas práticas culturais 
( Morin. 19g4_ Fcycrabcnd. 1977 J 

Porém. sem perder o Laráter 
p r n g c s s 1 \'o da r a L i o na I ida d c 
c ientíl ica. enquanto diretri/ de 
método-. c de mctodologias poi;.. 
como adverte Hahcrmas. é preci
so C\ itar-sc o "vale tudo". caso 
contrário vai se admitir que "a fé 
nas bruxas deve, então, poder ri va
lizar seriamente com a mecânica de 
Newton" (1987. p32g) O 
horizonte dessa abordagem pode 
;.cr descrito como o esfon,o de 
estabelecer-se um certo padrão 
nomotético, objetivamente crítiLo, 
em meio à aleatoriedade de fenô
menos absolutamente idiográficos 
(há. nb\ iamentc, um problema. ou 
uma crise, de caráter metodológi
co mas não epistemológico). ou, 
construir um discurso científico 
transdisciplinar que supere o "ca
ráter exclusivamente operacional 
do método experimental". funda
mentando-se na complexidade do 
"rUI do .. ( Atlan. 19g6) 

Mal, geo~rafú amcntc falando, o 
que é a ( ompfeüdwle J 

De pronto, tem-se o problema da 
singularidade ou da idiografia dos 
fenômenos e. simultaneamente. da 
aleatoriedade do comportamento dos 
mesmos Uma pista para o 
tratamento da singularidade/ 
aleatoriedade em termos geográfi
cos está na noção de caos confinado, 
c ham homé, flutuaç,õcs complexas 
de vanavcís conjuntas, mas 
desconexas entre si em um contexto 
delimitado (Ourand-Dastes, 1991, 
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Dollfus, 1991 ) Onde, pode-se inferir, 
cada variável constitui um circuito 
per si, isto é, não evolui para um ní
vel, para uma grada(,ãO de intcgra
ç,ão Para Durand-Dastes. depen
dendo do critério genético, isto é, das 
condições iniciais, é possível a distin
',ão de vários tipos de ordem de acor
do com a dimensão e a natureza dos 
contextos Pode representar um 
sistema equilibrado (no cristal) ou um 
sistema em desequilíbrio (na 
fumaça) Porém. "Jc L h aos se 
diífércncic à la tois de l'ordrc et du 
désordrc À la différcncc de c e dcmicr. 
il préscntc de'i configuration'-> 
identitiahlc'i. ct un taihlc nomhrc de 
dcgré" de lihcrté Mais il \C 

di ftércnc i c de r ordrc par rahscnce 
d'autocorrélations spatialcs ct/ou 
temporclles. par dcs fluctuation'i 
brutalcs ct, dans les modeles, par le 
rôlc dcs atractcurs étrange\ Ceux
c i sont I c résultat de I' action de 
proccssus antagonistes. dont ccrttaim 
tcndent à fairc convergcr \cs 
trajectoircs, tandis que d'autres 
tcndent à les fairc diverger Dans tous 
les processus, la scnsihilité aux 
conditions initialcs est forte Dans k'> 
modeles de pré\ ision. i! y a une 
augmentation cxponcntielle des 
crrcurs" (0urand-Dastes, 1991, p 2) 
Portanto, diacronias c disjunçõc;. 
têmporo-cspaciais, não sinérgica\. 
caracterizam um contexto de cao:-. 
confinado c. importantt:. constitui-se 
uma situação que toma praticamente 
inviável a prcvisihilidadc (como no 
I ammo cteito borboleta J 

Além di;,so, a naturc'"a de tasc 
do caos é apontada por Dollfus 
quando explica que "'Un chaos, c' est 
un amas d'éléments -;ans relations 
dynamiques, seuls peuvcnt intcn inir 
des contacts de voisinage ainsi dans 
un chaos de blocs (bloco de rocha 
bastante diaclasado [Brunct. 1991]) 
Un chaos, c'est un 'non systemc' 
11 pcut préexister à tout systeme, 
c'est lc 'chaos primordial' qui 
précede 1' ordre des Fondateurs et 
que J'on trouve décrit dans la plupart 
des cosmogonies Mais c' est aussi 
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une 'Latastrophc au scns qu'cn 
Jonnc R Thom. L 'est ú Jire 

r intersy stcmc, I c passage entre deux 
-;ystemc Jiftércnts -;c succédant 
dans un même licu Lc Lhaos. L est 
r état passif. inorganisé qui préLCde 
la misc cn placc J un onlre ou qui 

'iC place entre dcux ordrcs Si. dan" 
lcs cosmogonics. I ordrc son du 
Lham originei. lc chao-; qui signe la 
mort d'un 'iystcmc n'est ccpcndant 

pas tuujour'i la matriLc d' un noU\ cau 
~) stcmc' ( ll)l) I. p 1 l Sendo assim. 
enquantu um modelo de in'itahilidadc 
qual ~cria a aplicahilidadL· do Lao~ 
par a o problema da ten itor ia! idade 
atra\é'i dL· uma ~u'itcntahilidadL' 
CLO-~ULia/' 1 

1\ produ\<to territorial. c\ idcntc 
mente. proce\sa~sc atra\ és de um 
turbilhão de intcrn.\n que .... c 
rnani fcstam \'ia c-;tratégias múlti pia~ 
de agente~ m mai<., diferentes. desde 

indi\ tduos. lamtlia'i empresas. 
go\ ernos. partidos as suL ia\·Õe'i c 
outros. Lujas <H,ôcs se exprc~~am 
inn ita\clmcntc L'I11 meio'i c/uu 
lurma'i espaLiais L L; Llaw que 
'iemelhantc LOntCXtO L' Ull1 

\crdadciro Lampo de tensão Jad<h 
as Lontradi\õcs em jogo Sendo 
patente a complexidade. seria ôh\ ia 
nessa cbuli~.;ão uma situa\ão Je 
fase'' 

A produção territorial: 
uma ligeira visão do 
caso brasileiro 

O que é o ten i tório'' Raf tc~tin, 
busumdo tratar LO!ll rigor L ientífiuJ 
o problema, estahclcLcndo a 
distinc,ão entre noc,·ão c umccito. isto 
é. o umLcito de território sendo 
construído a partir da noc,ão de 
espaço, Lo loca a questão da scguin~ 

te forma 

É csscnLial compreender hem 
que o espaço é anterior ao tcrritó~ 
rio O território se forma a partir do 
espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático 
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(ator que rcaliLa um programa) em 
qualquer nível Ao se apropriar de um 
cspac,o. concreta ou abstratamente 
(por exemplo. pela rcprescnta\ão ), o 
ator "tcrritorializa" o espaço 
Lcfcb\'rc mostra muito bem como é 
o mcLanismo para passar do espa~o 
ao território ·A prodw,ão de um es
paço. o território nacionaL e'ipa~.;o 
físico, bal i1ado. modif i Lado. 
transformado pelas redes, L irL ui tos 

c tluxos que at se instalam rodm ias. 
L anais c<.;tradas de lcrro, L ircuitos 

u1mcrLiai~ L' hanlúrio~ auto 
L'qrada~ L rota~ aérea~ clL O 

tcrritúrto 11L'>><l pcrspLLtt\a, L; um 
c~pa~.;o lllllk \l' projllou um trabalho 

~L'j<tL'netgta L' intorrna~üu L' quL', por 

Lon~cqücnLia rc\cla rcla(,Jlc~ 

marLadas pelo poder () e~pa~.;o L; a 
pr i-.,ão original·. o tcrritlírio é a 

prisão q uc os homen ~ L on -;t roem 

para <>i t JYYJ p 1-U--fl 

Dentro Je-;sc Lampo dc\cnrola~ 

-;c uma dinúmiLa de poder que se 
ex pressa na territorial idade O 

pnKcsso da tcrritor ia! idade em oh c 
umLt quc.'ilito de alteridade Pois 
,jgnitiLa a rela~ão de um grupo 
humano lOl11 o \CU e-;pa\o 
produ1indo 'iCU'> rcLursos ma~ 

'isando prcscn ar sua identidade ao 
cstimu lar sua di tcrenL ia~.;·ão (em 'i C 
-;cndo o outro do outro) ;\<.,sim. a 

tcrTitorialidadc humana ultrapa.\'ia a 
mera tun\üo territorial de posse c 
domtnio cxLiu-;ão de outro da 
l11L'~ma L''ipéLic L araLtcrí-;tiLa do 

animal L' também com lortc Iéll1\U 

dcterminístilo, para se tornar 
cxprc~süo do caráter idcntitúrio de 

uma Lomunidadc étnico 
sociocultural ( Raffcstin. 1 Yl)3) 

Portanto. o território c a 
( rc )produ\ão de uma idcnttdadc 
étnico~sócin~cultural, ou seja. 

mani1cstac,ão de uma nação Nesse 
sentido, podc~sc atirmar que a 

territorialidade implica numa análi~ 
se em nível nacionaL isto é, ú csLala 

do Estado-Nação, enquanto 
entidade jurídica autônoma c 

reconhecida como tal Assim, como 

vem acontcLcndo por exemplo a 

produ\ão da territorial idade 
brasileira') 

A produção da identidade hra-.i~ 

!eira cornq.ou como uma rcprodu
~.;ào. a prinLípio, da cultura lu-;itana 

quando de sua ctcti\ a instala~ão em 
terras sul~amcriul!la'i. c. mais 

propnamcntc, da LllmLiênLia de 
interesses espcufiuJs da então 
Colônia Poi-., Lo mo expliLa Moraes 

'é ~omcntc a partir dcs~a 

lOn'iLiênLia que é pO\Sl\el falar de 
Hrasi I uJmo em h r i <Lo Li L uma 
unidade polttiLa lOlll tdentidadL' 
pnípr ia L' n<lolotno rncru apêndiLL 
do tcrritlitto ultramat in11 purtul-'uê.., 
() fortalcL imcnto dc-,sa u1n~L iênL ia 

na' clilL'~. L; Llaro '>l' ohjcll\ ou 
num maior grau de cntaiiamcnto a 
terra c num progrc-,-,i\u mo\ imcnto 

de umquista territorial que atra\ essa 
o processo de i ndependênL ia, ~cndo 
mclusi\c um de seus altmcntos ,\ 

integridade do espa\O potencial de 
OLupa\àu da Colônia aparCLL' lllllHl 

u grande atrati\ll da C'>tratégia de 
Lompromt~<;o em torno do prín~ tpc 
portugucs. a qual legitimaria pela 
umtinuidadc dinástiLa ~a unidade do 
tcn itúrio brasileiro. ( Jl)t) I p 16l) l 

Mas. a territorialidade é. C\senci~ 
ai mente, um pnJLes~o de 'alorint~ 
~;ão cspaLial E, no La-;o brasileiro, 

esse mo\ irncnto uJme\a no SéLulo 
XVI, ~cgundu !\loracs na ~ua 

análi-.,c da turrna~.;ão da no~~a 
terr ttorial idade 

A par da ali\ idaJL' agttu1la c do 

C\L<llnho que pro-;seguia. a maior 
fixação ativa\'a o tmaginürin dos 

Lolonos c das autoridades coloniais 
quanto às riquezas escondidas na 

hmterlandia U Lontato cum u~ índiu~. 
c com remanescentes de expedi~õcs 
uu náufragos espanhóis, vai alimcn~ 

tando uma "geografia fantástica" que 
anima\a o des\cndamento dos 

sertões Tal móvel estimulou preco~ 
ccmente a organizar,ão de entradas, 

processo que conhece uma 
aceleração com as notícias rcferen-
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tcs à descoberta do cerro de Potosí, 
que a consciência de então 
considerava mais próximo da costa 
brasileira Entretanto na segunda 
metade do século XVI, observa-se a 
proliferação de expedições que de
mandam o interior em busca de mi
nérios. num movimento irradiador 
que parte de diferentes núcleos 
costeiros Além das riquezas mine
rais, o apresamento do gentil também 
comc~a a emergir como móvel 
dessas incursões, pelo fato de que se 
expandiu a demanda de braços com 
a umsolidação das planta~õcs ( 19Y2. 
p 51 

Temos. então, no-; molde-; da 
rctcrida dctinição de Rattestin, a 
implantação de uma ação sintagmá
tica lusitana no cspa~o -;ui
americano, na construção de uma 
territorialidade, cujo processo. no 
contexto da época, envolvendo 
povoamento c cxplora~ão cfcti v a, 
definida por Moraes de fixação, se 
-;oliditica, neste sentido, pela 
economia açucarcira Assim o 
4uadro é pintado por Moraes 

Enfim. os núcleos originários da 
formação do território colonial 
brasileiro encontram-se assentados 
na época da unificação das coroas 
ibéricas Uma obra geopolítica de 
conquista havia sido realizada Dos 
centros de a;;scntamcnto partiam 
movimentos de exploração c de 
povoamento Os primeiros abriam o 
conhecimento de nova;; áreas c 
definiam percursos. alargando o 
horizonte do colonizador lusitano c 
recortando extensas zonas de 
trânsito c visitação esporádica Os 
segundos avançavam nos espaços 
contíguos, gerando zonas contínuas 
Jc OLupa~ão c jogando pata adiantt: 
as fronteiras do território ocupado 
As expedições exploradoras 
moviam-se tendo por objeto o 
apresamento dos indígenas ou a 
perspectí v a da descoberta de rique
zas naturais O povoamento 
avançava apoiado na labuta agríco
la, na qual se releva amplamente a 

lavoura de cana-de-açúcar Esta 
encontra-se em plena expansão no 
período analisado, constituindo-se os 
engenhos no maior montante de 
capital fixado ao solo da colônia 
( 1992, p 6-7) 

De modo geral, a diretriz do 
processo de territorialidade é dada 
por uma lógica programática de 
cunho econômico, ou, em outros 
termos, por um modo de produção 
No contexto do início da produção 
da territorialidade brasileira (Séc 
XVI) vigia o modo mcrcantili-,ta 
Daí as territorialidades em curso na 
época obedecerem a lógica mercan
tiL como. ainda, dct inc Moraes 

Sintctitando. a \alorização colo
nial do espaço necessita de agente-, 
"passivos" (submetidos) que se 
amoldam am interesses do sujeito 
colonizador, que os aloca seguindo 
uma lógica subordinada a um 
mercado c a um centro difusor 
externo Lógica mercantil atraída por 
recursos raros c por possibilidades 
de produções complementares de 
alto valor nas trocas internacionais 
O povoamento. a instala~ão de 
equipamentos, a fixação de valor. 
tudo responde a essa lógica, até o 
momento em que o volume de capital 
internalizado começa a gerar inte
resses locais. que podem se 
antagonizar ou não com os da 
metrópole. ao sabor das conjunturas 
A partir desse momento. a condição 
subordinada passa a conviver com 
estímulos autoccntrados, ahrindo a 
possibilidade da colonização interna 
agregar mais interesses que o inter
câmbio metropolitano (s/d. p 4) 

Mas a era mercantilista cedeu 
lugar ao capitalismo industrial O 
modo de produção capitalista pro
duziu uma economia mundializada 
No contexto desta, o espaço latino
americano vem desempenhando 
papéis a cada etapa de evolução da 
chamada economia-mundo, como 
mostram Becker, Egler ( !993, p 29) 

A América Latina é a mais anti-
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ga periferia da economia-mundo 
Ela é parte constituinte do processo 
de formaçào c desenvolvimento do 
sistema capitalista mundial, orientada 
desde o início da colonização para a 
produção de mercadorias de alto 
valor para a Europa Partilhada 
entre Portugal c Espanha, sua 
formação econômica toi marcada 
pelo mercantilismo c sua sociedade 
moldada à imagem da Ibéria Seu 
desenvolvimento ulterior esteve in
timamente associado à dinâmica dm 
LCntros de acumula~ão da econo
mia-mundo - primeiro a Grã
Bretanha c posteriormente os Esta
dm Unidos- participando da di visão 
internacional do trabalho como 
eumomias exportadoras de 
matérias-primas ( 1993. p 2Y J 

Desse modo, a territorialidade 
latino-americana, c particularmente 
a brasileira. se inserem num siste
ma econômico mundial organizado 
em terrmos de centro-periferia O 
que implica em definir a situa~·ão das 
territorial idade-; su 1-amcric a nas 
LOmo de economia-, dependentes 
Tal condi~ão periférica indutiu uma 
r e flexão crítica, provocando 
importante posicionamento - uma 
análise, pela ótica latino-americana, 
do capitalismo periférico Como 
relatam Beckcr, Eglcr ( 1993, p 30) 

O Eswdio Ec mwmic o de Ame rica 
Latina de !94Y marcou o nascimen
to da economia política cepa! i na. bem 
representada no Brasil por Celso 
l·urtado. de I incando com Llarcza a 
problemática da especificidade do 
capitalismo periférico O E:,tudio, 
coordenado por Raul Prchisch, parte 
da constatação de que o crescimen
to da América Latina dependia di
retamente do setor exportador, que 
fornecia as divisas necessárias para 
a importação de manufaturados 
Esta estrutura centro-periferia 
tenderia a se perpetuar, à medida que 
sua dinâmica era controlada por 
decisões tomadas no centro e se 
acentuaria com a deterioração dos 
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termos de troca Nesse contexto, 
somente a industrialização nacional 
conseguiria romper o círculo vicioso 
do subdesenvolvimento 

Definido o projeto nacionalista de 
desenvolvimento. cabia implementá
lo Esse processo passa a ser 
encaminhado pelo estado A via 
estatal de modernização foge do 
modelo clássico burguês, ou seja, um 
projeto nacional nos moldes da 
Revolução Francesa uma 
instaura~ão de nova ordem a partir 
da sociedade contra a ideologia das 
elite\ dominante\ instalada~ nu 
estado Ora. a \ia estatal 0 
implementada a partir de elites 
dominante'>. um~cn adoras. pelo 
modelo prussiano, que instrumenta
l i.tam o estado. LtmdiL ionando-o a 
seus interesses Justamente. é esse 
o caso brasileiro (particularmente 
Lom Vargas a partir de 30 ). ou latino
americano uma elite que desde a 
Colônia tem o estado como 
patrimônio c a sociedade como 
massa Portanto, a produção da ter
ritorialidade é vista como um bem 
privado c não como uma institui\-ão 
social, públiLa. uma ampliac.-ão do 
cspa\-o de cidadania Beü.cr, EgicJ 
\êcm esse encaminhamento 
autoritário da seguinte forma 

A manutcnc.-ão do prcLário cqui
IJbrio entre as forc.-as do mcrLado 
mundial c os interesses dos grupos 
dominantes nacionais conferiu 
atribuições crescentes ao estado 
que assumiu um papel decisivo no 
momento da industrializac.-ão Ao 
longo deste processo. cresceu e 
Lonsolidou-se uma poderosa 
burocracia estatal, exercendo a 
dominação política sobre a sociedade 
civil pouco organizada c desprovida 
de canais de representação Nesta 
burocracia, as forças Armadas têm 
papel marcante, embora com níveis 
diferentes de profissionalização A 
modernização conservadora é a via 
latino-americana para a modernida
de, onde o estado negocia com 
grupos privados a manutenção de 
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privilégios c a sua inclusão ou 
exclusão na apropriação da coisa 
pública. em troca de apoio ao proje
to de modernização de cima para 
baixo ( 1993, p 33) 

Dessa forma, a apropriação pri
vada da coisa pública transforma o 
projeto de colonização interna. após 
o golpe de 64, numa produção de 
territorialidades destituídas de 
sentido comunitário, pois trata-se de 
cspaLialidades privadas c não de 
territórios juridicamente afinados 
LOm as prerrogativas \OL i ais vigentes 
para todos Assim. o território, na 
ótiLa autoritúria, é um cspa<,.o 
Lonfinado de instabilidade. um 
c hao1 hotlll; Ou ~cja, há uma 
sctori1ação na Londu<,.·ão do 
processo isto é. uma Li i vagem entre 
suas variúvci\, por exemplo entre 
indivíduo c cidadão, no sentido de que 
embora o indi,íduo funLionc 
eficazmente na produc.-ão do 
território ele não pode apropriá-lo 
como recurso sociaL Lomo cspa\-o 
de Lidadania. pois a instânLia de 
lcgitima~ão lhe é interdita Portanto. 
o espaço autoritário é um umjunto 
que funciona dcsconcxando seus 
elementos c umfinando-sc para 
manter o controle porém. 
aumentando o potencial de conflito 

A hcranc.-a atual do projeto de 
modernização conscrv adora. cfcti
vado na produ~ão da territorialida
de brasileira, é a de um espaço 
complexo Pois, embora dispondo de 
uma econom1a bastante 
industrializada ainda subsistem áreas 
enormes de profunda pobreza Há 
nítidos contrastes entre o tradicional 
c o moderno embora o País tenha 
emergido como uma potência de 
cunho regional, sua condição é de 
uma semipcrifcria dentro da 
economia-mundo, ou seja, coexistem 
no país processos de economias 
centrais e processos de economias 
periféricas, porém. em momentos de 
crise, pode haver uma ascensão ou 
uma regressão ( op cit ) Para o atual 
contexto brasileiro se aplica o refc-

rcncial de complexidade (conotan
do fase ou instabilidade) na sua 
abordagem, então, como sugere a 
visão de Bcckcr. Eglcr, diante da 
ambigüidade da condição brasileira 
de scmipcrifcria 

A questão que fica a descoberto, 
entretanto. é a de como compreen
der o movimento de uma sociedade 
heterogênea Ou seja, já que ela não 
"evolui" na direção da 
homogeneidade, qual será o seu 
Lomportamcnto dinâmico'? É neste 
ponto que o conceito de semi periferia 
de Wallcrstcin as-;ume importânLia 
Enquanto smtcsc contraditória, ela 
Lombina. em um mesmo território c 
em um mesmo momento, espaços c 
tempos díspares cujo ajuste é 
LOnscguido a partir de instrumentos 
políticos, onde o Estado assume papel 
central ( 1Y93, p 201) 

A sustentabilidade: 
gestão territorial e 
manejo ambiental 

O que natamcnte signit ica o 
termo sustcntabilidadc. no Lontcxto 
em questão, é a sua dimensão de 
paradigma Quer dizer. a consciên
Lia de que deve haver uma 
racional idade. expressa em estraté
gias c conseqüentes programas, na 
relação ccossocial Ou seja. a 
extração de meios de sobrevi\ ência 
do ambiente natural como suporte 
de um conjunto populacional requc1 
uma organiza<,.ão tal da a~·ão de 
modo a que aconteça uma 
adcquac.-ão plena tanto da demanda 
quanto do estoque O que supõe 
semelhante {L\ioma'? Rebuscando 
os gregos, mais precisamente a 
palavra 1 \'nerf?ia (cooperação L 
implica que a ação tem que produzir 
soma positiva - todos ganham para 
que tudo se rcciclc O recurso é de 
todos Mas o que é recurso? Para 
Raffestin 

Um recurso é o produto de uma 
relação A partir daí, não há recur
!>OS naturais, só matérias naturais 
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(Grifo nosso) Estaríamos enganados 
em pensar que se trata de um 
problema qualquer de semântica 
Trata-se de algo bem diferente c, 
sobretudo. bem mais do que isso é 
uma concepção histórica da relação 
com a matéria que cria a natureza 
sócio política c sociocconômica dos 
recursos ·os recursos não são 
naturais. nunca foram. c nunca 
serão! · " ( 1993 p 225) 

A chave. então. é dada a relação 
é que define o que pode ser recurso 
~J essa rclac,·ão é tanto ulrn a matéria 
quanto com o outro c é ( rc )constrUtda 
no tempo. é histtirica Portanto. trata
'-C de uma prática \oual 

Enquanto prátiLa \OL ia!. a relação 
uHn a matéria dc-;Lortina possibili
dades infinda" de manejo, como 
mostra o referido autor 

A referência à matéria é sempre 
LaractcriLada por um ponto de vista 
que permite integrar tal ou tal 
-;ubstância numa prática O ponto de 
vista. limitado pordcfini~,ão, implica 
que nenhuma a~,ào particular c-;gota 
as propriedade" da matéria, pois elas 
não são cxausti\ a' para o homem 
Assim, uma mudan\a de prática 
constitui uma no\ a reI ação com a 
matéria. donde resulta a probabili
dade de evidcnL i ar nm as proprie
dades Estando entendido que uma 
prática, sempre Lnmplexa. mesmo a 
mais rudimentar é uma seqüência 
que apela a um ou vanos 
conhcL imcnt1h dn" quai'i algun" 
-;urgem na a~,·ão mas outros 
resultam de uma aL umula\-ão ante
rior atualizada pela memória 
Portanto, uma prática não é estável, 
evolui, ao mesmo tempo, no espaço 
c no tempo ( id, p 22-+) 

Então, o que é sustentabilidade, 
enquanto prática social? 

Do ponto de vista socioeconômico, 
a sustentabilidade, enquanto um para
digma, está ligada à questão do 
desenvolvimento É o paradigma que 
orienta o uso de tecnologia de mínimo 

impacto no manejo ambiental, visando 
a obter o crescimento econômico, de 
um lado, c promover, de outro, a eqüi
dade social A construção desse 
conceito vem sendo feita pela 
mobilização, desde o final da segunda 
guerra, de especialistas nas mais 
diversas áreas do conhecimento, pre
ocupados com os impactos sociais no 
circuito natural dos ecossistemas na
turais do planeta Nesses termos, vem 
emergindo o conceito de desenvolvi
mento sustentável como "uma nova 
abordagem, pela qual todas as nações 
\ iscm a um tipo de dcscnvoh imcnto 
que integre a produção com a conser
vação c amplia\ão dos recursos. c que 
a:-. vincule ao objetivo de dar a todos 
uma ha"c adequada de subsistência c 
um acesso eqüitativo aos recursos" 
Pois, como está explicado na obra 
Nosso futuro comum ( 1991. p 43) 

O conceito de desenvolvimento 
:-.ustcntá\el fornece uma estrutura 
para a integração de políticas 
ambientais e estratégias de desenvol
vimento- sendo o termo "desenvol
vimento" aqui empregado em seu 
sentido mais amplo Muitas vezes o 
termo é empregado com referência 
aos processos de mudan\-a 
econômica c social no Terceiro 
Mundo Mas todos os países, ricos c 
pobres, precisam da intcgra'""ão do 
meio ambiente c do desenvolvimento 
A husLa do dc"cnvolvimcnto 
sustentável exige mudanças nas 
políticas internas c internacionais de 
todas as nac,õcs 

Em sua implicação sociopolítica. 
o paradigma da sustentabilidade 
apela para objetivos de políticas 
ambientais c dcsenvolvimentistas, 
embutidas no conceito de 
desenvolvimento sustentável, que 
envolvem estratégias como 
retomada do crescimento, mas com 
alteração da qualidade do 
desenvolvimento (do caráter 
excludente para o includente ), para 
que se possa atender às necessida
des essenciais de emprego, 
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alimentação, energia, água c sane
amento Outra faceta, é a necessi
dade de se manter um nível 
populacional HHtentál'el Também, 
o esforço para conservar c 
melhorar a base de recursos -
monitoramento das reservas de 
materiais - , implicando numa 
reorientação da tecnologia c admi
nistração dos riscos E, enfim, 
incluir o meio ambiente c a econo
mia no processo de tomada de 
decisões ( id ) 

Percebe-se. implícita na lógica da 
sustcntabilidadc. a busLa de uma 
raL ionalidadc ampla c irrestrita na 
umdu\-·ão do processo Pois. Lomo 
lembra Bcck.cr 

Sabe-se hem que a ciência atraves
sa uma crise. associada à própria crise 
do sistema capitalista mundial, 
mergulhando ambos no reino da 
incerteza Os grandes paradigmas 
univcrsalizantes são desafiados por 
novas tendências A essência do 
questionamento à centralidadc de 
processos lineares c de cqui!Jbrio não 
reside na rejei~ âo da ciência 
enquanto ( ompreen 1âo á rima da 
realidade material. e lim do método 
c ientífúo enquanto tentati\'a de 
redu::ir a comple\idade (Grifo 
nosso) Trata-se de reintcrprctá-lo 
como tentativa de compreender a 
wmplcxidade. significando a sua apro
ximação com as humanidades c as 
L iências sociais Em outras palavm<;. 
trata-se da negação da divisão 
<mtagônica entre ciência c humanidades 
c o reconhecimento da cultumcomo uma 
arena alternativa em que a ação do ho
mem pode ser eficaz para forjar seu 
próprio destino (Wallerstcin 1991, 
Bcckcr. 1993. p 141 ) 

A citada autora, no contexto de uma 
análise da Eco-92, aborda a 
plasticidade do conceito de desenvol
vimento sustentável, considerando-o 
uma "caixa preta", dado o caráter geral, 
instável, de crise global Tal crítica 
enfatisa o choque entre as diversas 
interpretações do conceito, principal-
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mente com relação à questão da 
Amazônia Nesse sentido, Bcckcr es
pecifica que 

Os últimos anos do Século XX 
corrcspondcm à transição entre a 
crise da economia-mundo c a 
implementação de um novo regime 
de acumula~ão que, gestado a partir 
de 1970, tende a dominar no Século 
XXI A essência do novo regime é a 
internacionalização crescente da 
economia capitalista associada à 
nova forma de produção introduzida 
pela revolu~ão tecnológica da 
microclctrônica c da comunicação, c 
haseada no conhecimento científico 
cnaintorma~ão(op cit,p IJ4) 

htlc a tal situa\-ão, essa autora 
entende que, com a criação de nmas 
redes de circulação c de comunica
'rão, na nova face do poder, "o 

Jesem'olvimento \tt:>tentátel c mnti
tui a fa( e territorial da nova forma 
de produ::ir, a l'enão ( ontemporâ
nea da teoria e do1· modelo\ de de
\e!ll'oh·únento regional" ([si c] op 
cit, p 135) Assim, Beckcr traça as 
linhas do modelo 

O novo modelo se fundamenta em 
três princípios básicos O princípio de 
uma nova racionalidade no uso dos 
recursos, o princípio da diversidade, 
i e , uso das potencialidades 
autóctenes em recursos naturais c 
humanos, significando uma 
\ aloriLa~ão sclcti v a das ditcrcn'ras, 
o princípio da descentralização, 
implicando não apenas a distribuição 
territorial da decisão, mas sohretudo 
a torma inovadora de planejamento 
c governo, a gestão do território, en
tendida como um processo em que 
os esforços do desenvolvimento são 
baseados na parceria construtiva 
entre todos os atores do desenvolvi
mento através da discussão direta, 
onde normas c ações são estabeleci
da<> e responsabilidades c competência-; 
são definida-; Privilegia-se, assim, o 
poder local como bao;e do desenvolvi
mento (p 135) 

De modo conclusivo, a produção 
da territorialidade, no contexto 
colocado, indica duas variáveis 
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básicas a considerar-se a logística 
c a gestão Para Becker "Logística 
entendida como preparação contínua 
dos meios para a guerra - ou para a 
competição expressa num 
fluxograma de um sistema de 
vetores de produção, transporte c 
execução A partir de então, o que 
conta é a seleção de veículos c 
vetores para garantir o movimento 
perene - envolvendo o controle do 
tempo presente c futuro - selc\-ão 
de lugares a ela subordinando" ( s/d, 
p 2) Trata-se da síndromc da 
l'ifel \'e, da emergência de uma 
cultura da velocidade, na dinâmica 
de processamento de todos o_, 
setores sociais (Virilio 19X4) A 
gcstãn é a dirctri7 básica da 
sustcntahilidadc c que transforma o 
conceito em instrumento polítiLo de 
rcgula\-ão, dando-lhe a dimensão de 
uma nova prática social Assim, é 
possível aplicar à territorialidade a 
regulal,ão política da I'Ítene 
tecnológica de sua produção c 
chegar-se a uma gestão do território 
Porquanto 

A gestão integra, assim, elemen
tos da administração de empresas c 
elementos da governahilidadc, 
constituindo-se como expressão da 
nova rclaii-ão público-privada c da 
logística Trata-se de um conceito 
que expõe a nova racionalidade com 
mais clareza do que o desenvolvi
mento sustcntávc L que a esconde 
sob o discurso de harmonia espacial 
c eqüidade temporal Os riscos c 
oportunidades acima colocados per
manecem - a gestão ~c constitui 
como fundamento da possihilidadc 
de competir, o que significa formas 
mais democráticas ou, pelo 
contrário, mais cxLludcntcs de 
representação c participação terri 
torial ( Becker, s/d p 3) 

A ecologia do espaço 
político: um instantâneo 
brasileiro 

A fixação de valor como móvel 
da produção territorial nas condições 
de semiperiferia, como no caso 
brasileiro, incorpora a lógica da 
competitividade, própria do sistema, 

a qual explora as vantagens 
compa_rativas oferecidas por 
dctcrmmados territórios Hoje, no 
âmbito da globalização, ou seja, 
dentro de uma matriz econômica 
definida como "aquella que funciona 
en tiempo real como una unidad cn 
un ~spacio mundial, tanto para e! 
cap1tal como para la gcstion, e! 
trabajo, la tecnologia, la información 
o los mercados" (Castclls, Hall, 
1994, p 21-2), a compctitividadc 
requer a sintonia com a 
territorialidade das redes 
intorn1ac ionais, criando novo padrão 
de \ antagcm loLac ional Na 
dinâmica da produ~ão territorial 
brasileira o proLcsso de ecstão ~c 
depara Lom uma rccstr ~tura\ão 
territorial em tun\;ão das 
transf orma\õcs L icntít i co-
tecnológicas c cwlógicas ( Bcckcr 
ctali, 1993) Pois 

. o~ ___ vetores de transformação 
ciCntiÍico-tccnológica c ecológica 
estão presentes no Brasil com parti
cularidades inerentes às sua-; 
condições históricas c geográficas 
cspccífiLas Rompe-se o "tripé' 
que sustentara a moderniza<.;'ão 
conscn adora com a crise do esta
do que deixa de ser o indutor do 
crescimento da economia, c o 
tecido social aflora em sua com
plexidade Novas parcerias entram 
em cena associadas aos vetores de 
transformação cuja organização em 
redes é indicativa da estrutura 
transicional do estado c do territó
rio no país (op c1t, p 1) 

Como novo parceiro nc-;'.a no\ a 
fase surgem as Organiza~ôes Não
Governamentais, as ONGs, que "no 
Brasil se originaram como um 
fenômeno do poder autoritário O 
bloqueio político foi compensado 
pela abertura de espaços de atuaçao 
ao nível local, junto à sociedade civil, 
com projetos de curto alcance ou de 
pouca visibilidade Hoje, embora 
ganhando peso político c social 
crcsc~ntes, constituem um ator cuja 
Identidade não está definida, 
correspondendo a formas diversifi
cadas de ação social que variam em 
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propósitos. articulações c tamanho" 
( op cit . p 3) Ou como analisa 
Souza (o Bctinho) 

No chamado terceiro mundo, as 
ONGs - vivendo as conseqüências 
do capitalismo. que se apresentava 
em sua forma civilizada no primeiro 
mundo. como o liberalismo c o social 
liberalismo, e em sua forma primária 
no terceiro mundo, como as 
ditaduras militares e os 
autoritarismos de todo tipo - foram 
mais contragovcrnamcntais que não 
gO\crnamcntai~ Tiveram que viver 
na margem. contra o rumo da or

dem" ( IY92. p 50) 

Porém. "uml o fim do c ido militar 
c a abertura para governos civis c 
regimes liberais, a-; ONGs 
umtinuaram a crescer c ampliar seu 
campo de ação Não eram somente 
filhas da resistência à ditadura, 
queriam agora ajudar a construir a 
democracia Não eram somente o 
que faltava às outras organizações 
da -;oc iedadc c i\ i!, como a 
flexibilidade. a autonomia, a 
criatividade, a eficiência Descobri
ram que elas também se constituí
am em novos atores para a 
construção de uma nova sociedade" 
( op cit , p 51) Nesse sentido, a 
inspiração ecológica nos recentes 
ordenamentos territoriais no Brasil 
indica que 

A a~socia<.;ão dos recortes terri
toriais com as ONGs bem revela a 
estrutura transicional do estado c do 
território c a imprcvisibilidade do 
final do milênio Em outras palavras. 
a dcsn:gulação estimulada pelo vetor 
ecológico, pode significar um 
movimento para nova regulação 
associado a um dcscnvoh imcnto 
sustentável mais democrático 
flexível ou, pelo contrário, um 
incentivo à fragmentação Cumpre 
ressaltar por um lado transferência 
de terras devolutas do estado para 
uso dos seringueiros, caboclos e ín
dios, que usariam formas alternati
vas de organização econômica, so-

cial c territorial, por outro lado, em 
que pese a importância dessas 
iniciativas localizadas e embrioná
rias, por enquanto, na prática 
grande parte do território Amazô
nico permanece à margem do 
circuito produtivo nacional c do 
controle do estado ( Bccker ct ali. 
1993,p 9) 

A transformação científico-tecno
lógica, por sua vez. impõe redes 
mundiais que operam por circuitos. 
nÍ\ eis diferenciados de acesso. dentro 
dos territórios No caso brasileiro 
podc-~c talar em três circuitos, em 
ordem crescente de velocidade de 
circula<.;ão o do umsumo básico -
cnvol \ cndo a malha 'iár ia c a 
distribuição populacionaL o dos 
negócios - baseado em tluxos aéreos 
(formais c informais), c o do poder
através do sistema de telecomunica
ções ( op cit ) Por conta da operação 
desses circuitos 

Alteram-se, assim as antigas 
regiões, sem que esta altera<.;ão 
signifique a sua dissolução Pela 
~implcs ra?ão que a economia não é 
uma abstração c sim uma relação 
social que se materializa no território. 
os negócios. os bancos e os fluxos 
de informação só se instalam num 
dado lugar através de agentes c 
interesses locais, historicamente 
constituídos Em outras palavras, a 
forma c o próprio nível de integração 
física c de relações espaciais é trutc, 
da intcra<.;ão dos centros de comando 
c dos interesses c iniciativas políticas 
regionais c locais ( op cit , p 20) 

Mas, por outro lado, uma outra 
tendência concomitante à globaliza
\ão é a de formação de blocos 
regionais de países c, por conta do 
fim da bipolaridadc, a emergência de 
um multilatcralismo político
econômico, como explica Costa 

Um dos fenômenos mais comple
xos e interessantes dos últimos anos 
é o da globalização acelerada dos 
fluxos internacionais Este processo 
encontra-se mais consolidado em 
alguns setores como os das 
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informações e comunicações em 
geral e dos fluxos de capitais 
financeiros, mas tende a envolver 
rapidamente todo o sistema mundial 
de troca de mercadorias, bens c 
serviços de qualquer natureza Além 
disso, é unânime a constatação de que 
a nova configuração política mundial, 
com o fim da bipolaridadc e a 
tendência à multi polaridade, tem sido 
responsável pela criação de um 
ambiente cada vc7 mais propício ao 
dcscncadcamcnto de iniciativas vi
sando a plena cxtrovcrsão nas 
rclac,.õcs internacionais O resultado 
é que ao lado da globalização, o mul
tilatcralisrno tem sido a estratégia 
dominante nas rcla<.;ôc-; intcrcstatai\ 
contemporâneas. com comcqüênci
as direta<; no modo pelo qual a\ na\Ões 
têm detinido c opcrddo ao.; sua o.; política\ 
externas, aí incluída-; a definição de 
parceria-; preferenciais pard acordo<; de 
toda ordem c ao.; troca<; comerciais em 
geral ( 1995, p I) 

Sob o signo do certificado "ISO 
14000", para tecnologias poupado
ras de matérias-primas c de ener
gia, rcciclabilidadc c biodcgradabili
dadc. c do "selo ambiental". para a 
protcc,.ão de patrimônios naturais 
sensíveis, está havendo mudanc,.as 
profundas na estrutura industriaL em 
função do impacto dos tluxos inter
nacionais na variável ambiental, 
gerando uma produtividade que 
fa\orccc a compctitividadc dos 
detentores desses procedimentos 
Porém, Costa adverte 

Para os países de economias em 
processo de ascensão industriaL por 
outro lado, a entrada em vigor de 
novas exigências quanto à qualidade 
dos produtos, aí incluídos os processos 
arnbicntalmcnte sustentáveis, pode
rá representar de imediato perda de 
competitividadc e de mercado face 
às economias industriais consolida
das, pois tais países não dominam 
ainda as tecnologias que sustentam 
a nova fase de industrialização em 
curso Daí porque a definição dos 
custos da introdução da variável 
ambiental nos circuitos mundiais de 



produção e comércio não pode 
tornar-se questão relegada ao 
ámbito exclusivo do chamado livre
mercado, a considerar-se as 
profundas desigualdades entre as 
nações envolvidas nu processo de 
globaliza<,-ão em curso c o fato de 
que as tecnologias em que se basei
am os processos produti\os 
ecologicamente sustentáveis encon
trarem-se concentradas em poucos 
par ~cs c empresas atualmente ( op 
Lil.p 4) 

.\~~im. noLaso do Bra~il tornam
-,c ncu.:s'>úrias medidas de atuali;a<,-ão 
tcumlógica. \ iqndo o aumento de 
prmluti\ idade. impliumdo maior \alor 
agregado. uJmo nos setor c-; de <.crni
claborado">. ainda ligado<. a~ antigas 
vantagem ulmparativas porquanto 

Como é fúLil obscn ar. tratam-se 

de <.,ctorcs da economia que 

beneficiam-se diretamente da" 

vantagen' Lomparari,as do Paí' 
ba">cadas em recursos naturais 

abundantes ou de lcs dependentes 
grandes cxtcnsôcs de solos para uso 

agnLola disponibilidade de insoht<,-ão 

L' rcLurso-; hídricos. energia 
hidroclétriLa subsidiada c nlcrta 

abundante c diversitkada de minérim 
para prou~ssamcnto indu<;~rial 

podendo-se acrcsLcntar Lomu 

recurso potcnLiaL a biodi\C·rsidadc das 

crwrmL·s C'-lLns(Jcs das flmcstas 

tropiLais Limidas E~tc~ seriam os 

sctnrcs. ao que tudu indiLa, Ullll o~ 

quais o Pais lograria obter pela pri 

me ira \c; a Lonjun\-ão de vantagem 

Lomparati\ as c vantagens Lompcti

tivas com grandes chances de 

êxitos Bastaria para isto tirar pro
veito da tendência de deslocamento 
dos processos especificamente 
produ ti vos desses setores dos paí
ses centrais para economias emer
gentes como a nossa, casos mais 
evidentes da celulose e do alumínio, 
já que ambos têm sofrido o efeito 
de deseconomias representadas por 
fatores cada vez mais escassos 
como recursos naturais e energia, 
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além das ex1gcncias ambientai" 
locais Além do mais, tais complexos 
industriais, pelo menos no que se 
refere aos seus estágios produtivos 
de semi-elaboração c de haixo valor 
agregado, têm interessado cada 'cz 
menos às empresas mais competi ti
\as, que preterem as etapas mais 
terminais do processo industrial ou 
o Lontrolc das ino'vaçôc~ 

tecnológicas ( op c it . p 7) 

Enfim, o espac,.o polítiw-econômi 

LO parcLe tender a inLorporar 
dctiniti\arnente uma racionalidade 

ecolúg i L a nos proL e di mentos 

produ ti' o~ Trata-se de uma unani 
midade tantu mundial quantu 

nacional AI i na! u tratamento raLi
onal do meio ambrcntc é uma 

umqui -;ta da umsL iênL ia c icntrf ica 

C que. portanto, induziu a Lhancela 

do capital Porém, a questão da 

Lidadania permanece Uma vez que 

os movimentos sociaiS não conseguem 

LOn\ enLel LOm a mesma LCrtCI<l 

lógiL a do ambiental ismo (uma natureza 
só. um estoque só) Como tenta 

Fricdmann, ( 1992) na sua di">Lussão 

de política'> de dcsenvoh imento 

alterna ti v o. ao traçar um parJ.lclo entre 

os movimentos ambicntalista" e 
sociais. insistindo na questão moral) 

A grande inLúgnita é que Lomo a 
questão social é tão ccológiLa 

quanto a questão ambiental c seja 

um caso de ética, c portanto de 

justi<.;a. a solu<,-ão no entanto. nüo 

pode ser moral Ou seja a mc-,ma 

racionalidade aplicada à qucstüo 
ambiental tem que scn ir para a -.o 
lu<,ão social (um planeta só. um 

mundo só) Em síntese, deve haver 

regulamentação ( Lipictz. 19XX) É 
preciso radicalizar a tendência do 

próprio sistema em transformar 
tudo em mercadoria, isto é, tem que 

haver uma forma de incorporação 

de todos em um novo formato de 
mercado (a instituição do mercado 

é pública ou é privada'?) Assim, 

chegar-se-ía ao espaço político ge

nuinamente ecológico 

Conclusão 
A produção territorial, na verda

de, é a produção de formas espaci
ais (naturais ou sociais) de recursos 
Ou seja. o território é um espaço de 
recur-;o exclusivamente social Pois, 
a produção de territorialidade é o 
resultado do trabalho soLial de 
transtorma\-ão de espac,.o c seu 
conteúdo material em rcc urso O 
território sendo recurso é um direito 
de todos que o Lonstruiu Ou seja o 
território é um e">pa<.;o que não é 
nem pri\ ado c nem estatal L; um 
reLurso pübliLo Produzido a partir 
dm materiai-. cncontrÚ\ e i" num dado 
ambiente através de uma determi
nada prútiLa sm ia!. u tcn-itl)rio é uma 
disponibilidade pública Desse modo, 
a grande que..,tão é sua regula<,-ão 
polítiLa Pois. o Lcrne da incúgnita 
política é o seu parümetro 
econômico. melhor dizendo. é a 
-;índromc do mercado Pois, 
enquanto uma institui\-ão pública o 
território demanda uma lógica 
gestionúria emanada de uma 
participabilidade ampla c irrestrita O 
mercado por ser seletivo. c não por 
qualidade, 111<1'- por luuati\ idade. 
então excludente_ nãu reconheLL' a 
liga<,ão umbilical indivíduo/meio. isto 
é. entre Lidadão c recur"o Desse 
modo a cidadania reclama uma terri
torialidade (o lazer do território) que 
tenha uma tom1ata\-ão outra capaz 
de promover a troca da-. necessida
des de qualquer partiLipantc de sua 
Lonstru~ào pelo recurso produ7ido 
( )u '>CJa pleiteia-~e um mcrLadu que 
aceite a Lidadania Lomo melo 
cxclusi\ o de acessibilidade 

A bao.;e do argumento acima é a de 
que o t rahalho é a fonte do poder 
(Raftestin, 1993) Como a territoriali
dade é trabalho, o poder que circula no 
território vem de quem o exerce O 
problema é que politican1entc o controle 
da gestão do território não tem come 
referencial a cidadania Há uma tre
menda articulação para dar ao merca
do a chancela da govemabilidadc Des 
sa forma, fica fácil entender o sucessc 
do ambientalismo A economia ambi 
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ental rima com a produtividade indus
triaL e portanto, incrcmenta a acumu
lação Ma'> a mesma cientificidade que 
deslancha a produção "ecológica" não 
é direcionada para sustentar a cidada
nia Perante o mercado. a prcdação so
e ia! por exclusão não se toma impa~sc 
como a prcda\-ão ambiental 

Assim, a globalização da economia 
é uma exclusão globalizada (Santos, 
1994) A territorialidade das redes 
tende a ser um caos confinado. ( ha01 
homé. onde a desconexão entre com
ponentes (Úrca~ marginalizadas ou 
\ i~ta<, -;em potcnc i ais C\ i dentes) é a 
t\1niLa Port<mto. configura-se no âm
hrto planetário uma clivagcm de mun
J, h uma -;ctnriza\-ãn de umtex to-.. -..uh 
, ) -,igno da tecnologia c da compctiti
\ idade exacerbadas, orientadas pela 
r.Kionalidadc utilitarista A ecologia re
quer, no seu sentido mais profundo, 
uma sinergia que vise à sobrevivência 
tanto do planeta como da humanida
de Se o que importa é salvar todo o 

planeta, claro fica que. também, 
importa salvar toda a humanidade 
Portanto, uma racionalidade, no seu 
pleno sentido iluminista, é que conti
nua valendo A modernidade precisa 
incorporar o social 

Mas a síndrome da instabilidade. 
o processo de fase, coloca uma ques
tão perante a extraordinária comple
xidade atual Ou seja, o caos confi
nado do sistema, na sua efervescên
cia caótica, onde estruturas produti
vas primam pela extrema organiza
bilidade dentro do -.cu âmbito. ma<,, 
paradoxalmente. repelem obstinada
mente qualquer nom1ati\ idade exter
na, ou <;eja padrôcs mercadológico~ 
de procedimento, uiandu total 
instabilidade. gerando o clima de 
guerra da cotidianidade ( Virilio. 19X4). 
onde literalmente o-; meios ju<;tificam 
os fins, contém, assim, uma nula 
previsibilidade Quer dizer. não há 
como planejar tecnocraticamente A 
Lomplcxidadc da instabilidade leva 
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forçosamente a uma nova racionali
dade no planejamento A dimensão 
política toma-se a diretriz do proces
so decisional Assim, ganham crucial 
importância as formas de organiza
ção social no cnfrcntamcnto político 
de gestão dos problemas sociais Ou 
seja. argumenta-se, aqui, sobre oca
ráter dos movimentos da sociedade 
organizada se tendem a ser corpo
rativos ou se buscam ser ideológicos 
O raciocínio é que o referencial das 
qucstôes sociais deve ser ideológico 
E nesse sentido o fórum de discus
são c implcmcnta\-ão tem que ser o 
partido político. uma \CL que a cida
dania é uma quc-;tão estrutural 

Portanto. a produ\ão da territoria
lidade com sustentabilidade ccos-;o
cial de\ c resultar num espa\-o de 
Lidadania, de civilidade sócio-amhi
ental Afinal, o território é um 
patrimônio público. porquanto recur
so de toda a sociedade, portanto um 
manancial de democracia 
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Resumo 
Este texto discute a produção territorial em função da ecologia do seu suporte físico ou seja. da disponibilidade dos materiais 

Lontidos no cspa~.;o onde o processo de tcrritorializa~ão vai se dar Por outro lado. analisa também a CLologia das rcla~,-ôcs so<..iais 
enquanto motor do pro<..csso isto é. a forma corno o controle da produ~,-ão dos recursos c o acesso aos mesmos são condu1idos 
'isando à condi<.;ão democrática Seguindo esse rumo situa-se o caráter atual da Ciênl ia. c em particular da Geografia. como 
aborda~cm do tema em questão Como caraLtcriza<.;ão da discussão teórica. aborda-se. em linhas gerais. o dcscmoh imento da 
constru\ à• >territorial bras i lcira Assim. tra~,a-se uma conexão entre tcrr itorial idade umotando produ\ão territorial c manejo 
~tmbiental no sentido de gestão CLOllít!iLLI, c eqüidade soe ia\, signi ti c ando partil ipação pnlítiLa ampla c irrestrita, rei\ indiLanJo 
o Larátcr públiLn do território 

Abstract 
Thi 1 te \f di w u 1 1e 1 the "1 reation o f territon .. in fiau túm of the ec ologv of iH pln çic ai lllpport, that i I, of the di 1p11n i h i/in 

o f material s ( ontained in the phvsical spa1 e where territoriiali::ation take s p/a( e On the othc hand, it ai w anal\ se1 the C( olog\ 
of ~01 ia/ relatimllhip 1 1 O/li' ide red a 1 mobile of the rn O( e 1s. tlzat is, lwll' productzon ot r e s wu n eç and the li LL e 1.1 to Thcm 111 1 w. 
a' to gtWIWJtee de nu/( rcu \' Thc theoretital discus1·úm L onc ern1 the "c reation of territotv" pr<i( e H in Bra::il 1t trw C\ a ( 1111 

ne( tion hetween territorialitv and 10cial equitv, empha\izing politic ai partil ipation. gil'en the puhlii aspe( t1 iln·oiFed in 

tcrritorialit\ 



A modernização da agricultura no entorno do 
Distrito Federal e a questão ambiental 

Introdução 
A Microrregião Geográfica do 

Entorno de Brasília. compôe-se de 
lf> munidpios adjacentes ao Distri
tll l·ederal que são Abadiânia. Agua 
l ria Jc (iuiás. Alcxânia. Cabet-eira-.. 
Cidade Ocidental. Cocalzinho. 
Cmumhá de Goiás. Cristalina. For
mosa Luziânia. Mimoso de Goiás, 
Padre Bernardo, Pircncípolis, Planal
tina, Santo Antônio do Descoberto 
c Vila Boa Está localizada na por
~ão central do l:stado de Goiá-.. com
preendendo uma área de 3~ 142 km. 
ou -.eja ll f/( da área deste estado 

!nt1rnamentc \ inculado a um um
JIHllo de elementos físicos muito dí
vcr-.i1iLado-.. no qual se estruturam 
as rela~.;ões homem/natureza. a his
tória da ocupação do território, é 
responsável pelos atuais padrões de 
utilização do espaço na área rio Fn
tomc) do Distrito Federal 

Com o processo de povoamento 
iniciado no Século XVIII. essa área 
passou por diversas transformações. 

Angâiu1 Alt·e\ Mognogo" 
Roherto de Centro Nohrcga Borruc ho · 

~u::i de Mutf(l\ •· 

7 ere::a Coni'· 

sendo que as mais intensas ot-orre
ram após a instalação da sede do go
verno federal em terras goianas A 
implantação de Brasília representou 
um forte impacto ambiental nes-;a 
área. decorrendo deste fato. grandes 
alterações na organi?ação do espa
\O. destacando-se, principalmente. as 
rclati v as à fragmentação do territó
rio. ao crcsc imento das cidades. bem 
como as transtorma\Õcs nas formas 
de utilização do cspa~o agrícola 

f,ntrctanto. não é apcna-. a partir 
do Distrito Federal que o Entornu se 
rcdd inc Doi-. outros processm atu
am na área os\ inL ulados à dinâmi 
ca interna dos munidpios c aqueles 
que se vinculam à modernização da 
agricultura. entendida como o pro
cesso de introdução de técnica-; 
modernas com largo emprego de 
insumos industriais visando a 
ampiiar a produtividade c o 
rendimento da terra Essa 
modernização se processou 
rapidamente a partir da década de 
70 pela participação efetiva de 

migrantcs sulista" do País, inaugu
rando. nessas áreas do cerrado uma 
nova etapa das ati\ idade\ agncolas 
inseridas num ClH1texto nacional 
mais amplo 

Assim. é oh jcti v o deste trabalho 
identificar as tr ansl orma~.;õe-. do e-.
pa~.;o rural no Entorno do Distrito 
r~edcral, analisando os principais 
problemas c repercussões no meio 
ambiente 

Efeitos da 
urbanização de 
Brasília sobre as áreas 
rurais do entorno 

Logo após a implanta~ão do Dis
trito Federal, inicia-se o período ca
racterizado por afluxos migratórios 
em direção à Capital Federal. favo
recendo a um processo acelerado de 
crescimento populacional, que alcan
çou 284o/c, no período de 1960-1970 

Nas décadas seguintes, contido na 
forma de ocupação física de seu ter-

Trabalho elaborado a partir da conclusão do Zoneamento Ecológico-Econômico do Entorno do Distrito Federal. conforme convênio entre a Seplan-GO e o IBGE 
Geógrafos do Departamento de Geografia da Diretoria de Geociências do IBGE 
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Tabela 1 
Participação da população urbana e rural no total populacional dos Municípios 

do Entorno e do Distrito Federal- 1991 
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rrtôrio por lcgisla(,ão ngida o Distri
to Federal comc(,a a expulsar seu 
excedente" demográfico para a 

periferia, ou seja. param municípi
os que constituem o Entorno Esse 
excedente é <.omposto, principal
mente. por pc'>soas <.uja renda n:ro 
0 ~..ompatl\cl <.om o padrão de' ida 

r11oradia c \Cr\ i~.; os- existente' no 
l ji~trito f~cderal vcritiumdo-sc JÚ no 
rntL iu dos anos XO, a ocorrência de 
um transbordamento desse\ grupos 
segregados da L-h amada 'í lha de 
prosperidade" em direção ao Entor
no Assim, o Distrito Federal freia o 
seu crescimento demográfico de 
I! 8o/r, no período de 1970-1980, para 
35S~.cntrc 1980c 199J,enquantoo 
Entorno dilata sua população, na 
última década, em 81 ,53 o/r 

De acordo com o Censo 
Demográfico 1991, o Entorno con
tava com uma população de 4 71 578 

haoitantcs, ou ~cja li 75('/r do total 
estadual Há uma notória tcndênc ia 
para o predomínio da população ur
bana (7X,JC!l do totaL em 19Y I ), sen
do que a rural vem diminuindo gra
dativamente, seu contingente Dcs~a 
forma o quadro atual indica 4uc 
apenas quatro munic1pios têm \Ua 
popula(,ão \ i\cndo predominante
mente na área rural Agua Fria de 
Goiás, Corumbá de Goiús. Mimo.-;u 
de Goiás c Pircnópolis 

No período de 1980-19Y I, houve 
uma tendência ao aumento da po
pulação nas áreas urbanas, em todos 
os municípios do Entorno, já que, 
nesse período, além da chegada de 

migrantcs expulsos do DF, ocorreu 
também, uma saída de suas 
populações rurais para os núcleos 
urbanos, principalmente para as 
sedes municipais, em busca de 
melhores condições de vida Esses 
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movimentos rc<.cntcs de pessoas em 
direção ao Entorno são responsáveis 
por grandes transformações tanto 
nas áreas urbanas, quanto rurais 
Nas áreas urbanas os efeitos mais 
evidentes são surgimento de 
loteamentos planejados, que podem 
dar origem a n<n as <.idades, as 
invasões de lotes. c o uescimcnto 
das periferias das <.idades 
preexistentes Nas áreas rurais ocor
re busca de terras para lazer c para 
ncgóc i os. sendo 4ue e'isc último 
mm irncnto pode uJrresponJcr. tanto 
à ahcrtura de espa\-o para a prodllí~;'ãu 
agropc<. uária ulm formação de 
t a1cndas produ ti\ as, quantu à bu~La 
de terras lOm a finalidade de 
espcculaí)o imobiliária Esse pro
cesso. que vem \C a<.entuando na\ 
dua\ últimas décadas. juntamente 
l'Om a lragmenta(,;'lO tundiária 
o<.a'iionada pelos <;itiantes c cha<.a
rcirm do fim-de-semana represcn 
ta um importante tator na organiza
ção do espaço produtivo regionaL já 
que áreas. anteriormente utiliLada.\ 
pela agropcwári~ ficam suhutili1ada\ 
ou abandonadas, umtri ou indu para 
o êxodo rural c empobre<.irncnto da 
eumomia municipal 

Verifica-se, ainda. outra Laracte
rístiL.a importante na tcgião do [:n
torno que é a cxistên<.ia de pouuls 
nú<.lcos ou aglomerados rurai'i LJUC 

propi<.iam um apoio à vida ruraL pcr
<.chcndo-sc. neste aspcuo uma 
grande dispersão da popula~.;ão pelo 
território Entretanto esta laraLtc
rístiul não se \cri! ica em todm os 
município~ do r,ntomo, -;cndo que em 
Água Fria de Goiás c Pircnópolis 
esse tato não ocorre No primeiro 
município, o aglomerado rural de 
Mato ~eco já exerce o papel de 
articulador nas suas imediações c 
wm a sede municipal Já Pircnópolis 
corresponde ao Município do Entor
no com o maior número de aglome
rados rurais que atuam como núcle
os de apoio das atividades agríco
las, sendo que um deles - Vila Pro
pício- já vem, inclusive, reivindicano 
sua emancipação 
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ÁREA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL 
SEDES MUNICIPAIS, DISTRITAIS E AGLOMERADOS RURAIS 

1991 
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Tabela2 
Participação das principais classes de atividade econômica, segundo o Estado de Goiás, 

a microrregião do Entorno e os municípios - 1985 

TOTAL 
MICRORREGIÃO E MUN!CiPIOS 

No DE AREA 
ESTAB. (HA) 

ENTORNO DE BRASiLIA 13 595 3 044 258 

GOlAS 131 365 29 864 108 

ABADIAN!A 824 97 021 

ALEXAN!A 990 83 809 

CABECEIRAS 465 99 301 

CORUMBA DE GOlAS I 739 253 223 

CRISTALINA 708 4\7 248 

FORMOSA 1 318 512 640 

LUZIAN!A 2 190 376 303 

PADRE BERNARDO I 293 360 134 

PIRENOPOLIS 2 368 411 094 

PLANALTINA DE GOlAS 997 354 676 

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 703 78 804 

Fonte: IBGE- Censo Agropecuário- 1985 

Embora a vida de relações eco
nômicas e sociais do Entorno es
teja, com se sabe, intimamente vin
culada ao processo de expansão 
do Distrito Federal, pode-se afirmar 
que existem articulações regionais 
fortes dos municípios com Goiânia 
e Anapólis, consideradas respec
tivamente, como metrópole regio
nal e capital regional Anapólis, di
vide com Brasília a influência na 
vida de relações dos municípios lo
calizados na porção ocidental do 
Entorno Estes utilizam-se daquela 
capital regional para escoamento 
da produção de leite e cereais. Já 
os municípios, a leste do Distrito 
Federal tem forte vinculação 
com a Capital Federal, sendo que, 
em alguns casos, ocorrem liga
ções com as cidades de Minas 
Gerais (Catalão e Unaí) ou ou
tros centros urbanos de Goiás, 
como São João d 'Aliança e 
Niquelândia. 

Modernização 
agrícola e 
transformações na 
agropecuária 

Predominam no Entorno, as ati
vidades econômicas vinculadas ao 

AGRICULTURA PECUARJA AGROPECUÁRIA 

No DE %NO AREA %NO No DE %NO 
ESTAR TOTAL (HA) TOTAL ESTAB. TOTAL 

5 038 37,06 756 950 24,86 7 517 55,29 

45 590 34,71 5 645 771 18,91 78 106 59,46 

246 29,85 20 956 21,60 515 62,50 

460 46,47 20 726 24,73 474 47,88 

263 56,56 34 239 34,48 174 37,42 

742 42,67 70 220 27,73 843 48,48 

222 31,36 141402 33,89 412 58,19 

449 34,07 111 628 21,77 804 61,00 

497 22,69 52 405 13,93 1494 68,22 

561 43,39 90 582 25,15 652 50,43 

I 044 44,09 115 773 28,16 I 119 47,26 

291 29,19 75 344 21,24 649 65,10 

263 37,41 23 670 30,04 381 54,20 

setor primano, especialmente à 
agropecuária, principal fonte de ren
da dos municípios que integram essa 
área. O Censo Agropecuário 1985 
aponta a pecuária como a principal 
atividade, em número e área de es
tabelecimentos rurais, na maioria 
dos municípios, à exceção de Ca
beceiras e Alexânia. 

Por outro lado, a lavoura é outra 
atividade importante nessa área, com 
o predomínio dos cultivos temporári
os, realizados em todos os municípi
os. Mas é a partir da década de 70 
que as áreas de cerrado do Planalto 
Goiano vêm incorporando, ao seu 
espaço produtivo, atividades vincu
ladas ao processo de modernização 
da agricultura, com a introdução do 
cultivo de grãos, especialmente a 
soja, que vem se constituindo no prin
cipal produto comercial e gerador de 
recursos da região. Segundo as in
formações levantadas no Censo, o 
Entorno foi responsável por 9% da 
produção estadual desse grão, sen
do que, em nível municipal, destaca
ram-se Cristalina, Cabeceiras, Pla
naltina e Luziânia, que somaram 88% 
do total produzido no Entorno. 

Além da soja, são cultivados co
mercialmente o arroz, o milho, o fei-

AREA %NO No DE %NO AREA %NO 
(HA) TOTAL ESTAB. TOTAL (HA) TOTAL 

2 086 639 68,54 548 4,03 116 069 3,81 

22 805 482 76,36 4 818 3,67 889 479 2,98 

68 050 70,14 31 3,76 5 268 5,43 

55 248 65,92 22 2,22 4 544 5,42 

54 708 55,09 17 3,66 6 397 6,44 

166 194 65,63 109 6,27 14 609 5,77 

220 631 52,88 17 2,40 21 859 5,24 

382 871 74,69 26 1,97 3 180 0,62 

303 920 80,77 58 2,65 7 379 1,96 

250 512 69,56 35 2,71 13 114 3,64 

261 581 63,63 177 7,48 31 546 7,67 

272 172 76,74 20 2,01 4 973 1,40 

50 746 64,40 36 5,12 3 196 4,06 

-
jão e, recentemente, o tomate. Es-
sas lavouras, em alguns casos, usam 
sistemas modernos de irrigação, ora 
através de técnicas de inundação, 
ora pela utilização de pivô central. 
Com a utilização dessas técnicas, 
o cultivo do tomate vem apresen
tando elevado grau de produtividade, 
em pequenas áreas, e permitindo a 
colheita nos períodos da entressa
fra. Esta produção é direcionada, 
principalmente, para atender à 
agroindústria. 

A atividade agrícola, com uso de 
insumos industriais é realizada em 
grandes estabelecimentos e vem 
modificando fortemente a paisagem 
da região, ao ser realizada após o 
desmatamento de grandes extensões 
de terras, inclusive em topos de 
chapadas e nas bordas de rios e la
goas. Interfere, por outro lado, na 
economia regional, já que a forma 
de utilização das terras não incre
menta o mercado de trabalho local 
devido ao largo uso da mecanização 
Além de absorver pouca mão-de-obra, 
o empregador recorre a outras áreas, 
como o Sul do País, para arregimentar 
trabalhadores necessários às atividades 
agropecuárias, já que a tecnologia 
empregada exige conhecimentos que 
o trabalhador da região desconhece. 
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Tabela 3 
Introdução do cultivo da soja nos Municípios do Entorno do Distrito Federal 

MUNICIPIOS ANOS 
1970 1975 1980 1985 

ABADIANA X 

ALEXANIA X X 

CABECEIRAS X X 

CORUMBA DE GOlAS X 

CRISTALINA X X 

FORMOSA X 

LUZIANIA X X X 

PADRE BERNARDO X X 

PIRENOPOLIS X X X 

PLANALTINA X X X 

SANTO ANTONIO DO X 

DESCOBERTO 

Fonte. IBGE Censos Agropecuários- Goiás. Rio de Janeiro · IBGE, n. 27, 1991 

Essa atividade contribui, portanto, para 
o desemprego da mão-de-obra rural, 
especialmente, a menos qualificada. 

A partir do trabalho de campo 
efetuado nos municípios do Entor
no, observou-se que o espaço rural 
dessa região, caracteriza-se por dois 
conjuntos distintos e desarticulados 
entre si. O primeiro conjunto situa
se na porção ocidental do Entorno, 
sendo composto pelos Municípios de 
Abadiânia, Alexânia, Cocalzinho, 

Corumbá de Goiás, Mimoso de 
Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis, 
e Santo Antônio do Descoberto. Aí, 
predominam as atividades de lavou
ras de subsistência, basicamente 
conduzidas por pequenos proprie
tários e posseiros. Cultivam arroz, 
feijão e mandioca para sua manu
tenção, sendo que o excedente é 
comercializado nas feiras realiza
das nos fins-de-semana, nas sede 
municipais. 

Tabela 4 

Cabe destacar, que em sua maio
ria, os pequenos produtores rurais 
desse conjunto têm contado, recen
temente, com a assistência da 
EMATER que presta orientação 
tanto em relação às técnicas de uso 
e manejo do solo, quanto na organi
zação dos produtores em associa
ções, visando a reivindicar direitos 
trabalhistas e os relacionados à pro
dução. Com relação à questão tra
balhista, verifica-se que alguns des
ses municípios já contam também 
com a assistência jurídica de sindi
catos de produtores rurais. 

Outra característica do Entorno diz 
respeito à busca deste espaço geo
gráfico como local capaz de pro
porcionar modelos alternativos de 
produção. Esta situação vincula-se 
aos grupos ligados à ecologia, que in
troduziram, no Entorno, novos esti
los de vida, onde as relações homem
natureza se dão segundo padrões di
ferentes ( alternativos) daqueles 
preexistentes ou dos que vêm sendo 
introduzidos com o avanço das 
formas capitalistas de produção. 

O segundo conjunto de municípi
os do Entorno, caracteriza-se por 
estar vinculado ao processo de mo
dernização agrícola, em ritmo ace
lerado. Estão inseridos nesse con
junto os Municípios de Água Fria de 
Goiás, Cabeceiras, Formosa, 
Planaltina e Vila Boa, localizados na 
porção oriental do Entorno, tendo 

Participação dos principais produtos da lavoura temporária, na área do Entorno, segundo a microrregião -1985 

QUANTIDADE PARTICIPAÇÃC 
TOTAL %DOS PRODUTOS 
PRODUZIDA PRINCIPAIS 
NO ENTORNO (t PRODUTOS 

NO TOTAL 
ÁREA PRODUZIDO 

SOJA MILHO ARROZ FEIJÃO MANDIOCA TOMATE 
QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

(t) (t) (t) (t) (t) (t) 

MICRORREGIÕES DO 
ENTORNO DE 660 948 39,36 108 248 26,94 74 850 18,63 53 547 13,33 13 707 3,41 7 185 1,79 2 599 0,65 
BRASÍLIA 

Fonte: IBGE-CensoAgropecuário-1985. Goiás. Rio de Janeiro. IBGE, n 27,1991 
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suas áreas de modernização próximas 
ou ao longo das Rodovias Federais 
BR-018, BR-020 e a estadual G0-
346. Os municípios de Cidade Oci
dental, Cristalina e Luziânia, na 
porção ao sul do Entorno, também 
possuem áreas de modernização 
agrícola próximas ou ao longo das 
Rodovias Federais, no caso, a BR-
010, a BR-040 e a BR-251. Esses 
eixos viários, facilitam o escoamento 
e a comercialização da produção de 
grãos dessas áreas para os princi
pais centros de mercado das 
Regiões Sudeste e Sul do País 

Nesse conjunto, em processo de 
modernização, destaca-se o 
Município de Água Fria de Goiás, 
cuja área rural vem, desde o final 
da década de 70, passando por 
transformações, especialmente, a 
partir do afluxo de pessoas para 
compra de terras nessa região. Em 
sua porção leste, no contato com 
São João d' Aliança e Formosa, 
esses processos se intensificam, 
incluindo tanto a entrada de novos 
cultivos (soja, arroz, feijão e milho), 
quanto de novas técnicas de produção 
agropecuária. Aí, localizam-se a 
Cooperativa Platinense de Cafeicul-
tores Ltda. COPLAC 
comercializando soja, arroz e milho 
e a Citricultora do Centro-Oeste -
CITROESTE -, responsável pelo 
plantio de um novo produto comercial 
-a laranja. 

Ao norte de Água Fria de Goiás 
individualiza-se outra área produti
va modernizada, que se estrutura 
em tomo da Lagoa do Jacuba. Pre
dominam, nesta área, grandes fazen
das, onde se desenvolve a produção 
mecanizada de soja, arroz e feijão, 
sob o comando de pessoas de fora 
do município- gaúchos, em sua mai
oria. A modernização introduzida 
nessa área compreende o uso de 
pivô central, drenos, bem como o uso 
intensivo de máquinas e agrotóxicos, 
responsáveis por uma das maiores 
produções de soja, no Entorno. 

Cabeceiras, constitui-se em ou
tro município importante do Entor
no no que diz respeito à moderniza
ção do espaço agrário, caracterizan
do-se por processos que englobam 
mudanças nos usos do solo e 
introdução de novas técnicas. 
Predominam, no município, as áreas 
dedicadas às lavouras, 
principalmente de soja, arroz, milho, 
feijão e mais recentemente, tomate 
e ervilha. Esse produtos passaram 
a ser cultivados a partir do início da 
década de 80, pelos sulistas que, 
mediante a compra de terras de 
pequenos produtores, alteraram as 
formas de uso do solo. Nesse sentido, 
além da introdução de novos cultivos, 
foram implantadas técnicas de 
produção baseadas na mecanização 
e na irrigação, com a utilização de 
pivô central. Tais técnicas vêm 
permitindo um significativo aumento 
de produção, ocasionando, portanto, 
uma mudança na orientação da 
produção, antes voltada para a 
subsistência e, atualmente, ampliada 
para a escala comercial. 

Essas lavouras comerciais ocu
pam grandes estabelecimentos ru
rais, nas áreas mais planas do muni
cípio, especialmente nos chapadões 
localizados entre a rodovia G0-346 
e o rio Bezerra, nos limites com a 
Reserva do Exército, em Formosa. 
Absorvem um grande contingente de 
mão-de-obra local, em regime de 
trabalho assalariado temporário (vo
lante), empregando inclusive meno
res, tanto na época da colheita, como 
no período da seca. Utilizam o tra
balho em forma de tarefa, com car
ga de oito horas diárias. 

Os trabalhadores volantes de 
Cabeceiras, que correspondem a um 
efetivo de, aproximadamente, 90% 
do total da mão-de-obra emprega
da, prestam serviços também fora 
do município, especialmente em um 
grande estabelecimento rural - a 
Fazenda São Miguel, do Grupo 
Votorantim - em, Unaí(MG), na 
fronteira do município. 
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Compondo o espaço rural de Ca
beceiras e convivendo com as ati
vidades modernizadas, subsiste, no 
município, um grande número de 
pequenos produtores que se dedi
ca às atividades de subsistência. 
Esses produtores encontram-se es
pacialmente dispersos, ocupando 
áreas de relevo movimentado e de 
difícil acesso. Eventualmente pres
tam serviços nas grandes fazendas 
desse município. 

Assim como outros municípios do 
Entorno do Distrito Federal, a agri
cultura de Cristalina vem se moder
nizando, contando, para tanto, com 
o apoio dos setores urbanos da sede 
municipal que, além de atender às 
necessidades do setor rural local, 
atua regionalmente no sentido de ar
ticular a economia municipal com 
outras áreas de Goiás e de outros 
estados brasileiros 

Para viabilizar as articulações re
gionais, a cidade de Cristalina conta 
com sua posição geográfica em re
lação aos eixos rodoviários, benefi
ciando-se de sua localização no en
troncamento da BR-040 e BR-050, 
que fazem a ligação entre os princi
pais centros econômicos do País e 
a Capital Federal. 

Dessa forma, Cristalina é foco de 
atração de migrantes de outras re
giões, principalmente do Sul do País, 
que vieram para o município incen
tivados pela disponibilidade de ter
ras de cerrado para a agricultura. É 
marcante na paisagem rural desse 
município a presença de grandes 
fazendas voltadas para o cultivo de 
soja, arroz, milho e feijão produtos 
em que se nota o emprego de tec
nologia mais moderna, introduzida 
por esses migrantes, a partir da 
década de 80. 

A modernização agrícola, contu
do, não atingiu todo o município, po
dendo-se destacar sua porção nor
deste - área cortada pela BR-
252(Brasília-Unaí) - como aquela 
onde o processo ocorreu com maior 
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intensidade. Isso só foi possível em 
virtude da proximidade de Brasília, 
do acesso à rede de distribuição de 
energia elétrica do Distrito Federal 
e da entrada de migrantes capitali
zados empregando tecnologia mo
derna. Assim, predominam, aí, gran
des empreendimentos agropecuários 
e se observa em alguns, como 
Agriter e Lagoazul, uma atividade 
de beneficiamento da produção. São 
produtos principais da área: a soja, 
o arroz, o milho e o feijão, destacan
do-se o cultivo do tomate, com sig
nificativa participação no mercado 
nacional, e a produção de semente 
de batata. A mecanização e os 
insumos industrializados são ampla
mente utilizados, sendo aí encontra
do um grande número de pivôs cen
trais, com elevada capacidade de 
irrigação por área 

Esse fato, permite a existência de 
mais de uma colheita anual, ampli
ando-se, dessa forma, o mercado de 
trabalho, o qual emprega um grande 
número de mão-de-obra volante, 
como diarista nos períodos de safras, 
especialmente nas colheitas do to
mate e do feijão 

Outra área importante para a eco
nomia agrícola do município é aque
la situada ao sul da sede de Cristali
na. Nessa área podem ser encon
trados tanto formas de produção tra
dicionais, como lavouras de subsis
tência, quanto formas modernas, 
empregadas em novos cultivos, es
pecialmente da soja 

Convivem, nesse espaço, peque
nos e grandes produtores, sendo que 
os últimos aí instalados não se en
contram no mesmo nível tecnológico 
verificado na porção nordeste do 
município, não dispondo de energia 
elétrica rural capaz de possibilitar o 
emprego de manejos mais avança
dos como, por exemplo, a irrigação 
através de pivô central. 

Ainda em Cristalina, na proximida
de da fronteira do Município mineiro 
de Unaí, observou-se uma mudança no 
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padrão de ocupação do solo. os esta
belecimentos passam a ocupar maio
res áreas, o cultivo da soja mostra-se 
mais freqüente e a tecnologia mais 
avançada. 

Em relação ao conjunto das ativi
dades econômicas, verificou-se que 
a produção de sementes, basicamen
te de soja e batata, representa um 
importante segmento da pauta agrí
cola do município, que, contando 
com 23 usinas de beneficiamento, é 
considerado um dos maiores produ
tores de grãos selecionados do País. 
Essa atividade vem, contudo, sofren
do redução, tanto em sua área plan
tada, quanto na quantidade produzi
da, o que, segundo informações lo
cais, está associado, entre outros fa
tores, ao aumento nos custos da co
mercialização, com a taxação de 
ICM, que passou a ser cobrado re
centemente 

Além das usinas de sementes que 
dão suporte à produção agrícola, é 
importante destacar a presença de 
grandes armazéns, silos e escritóri
os de representação de equipamen
tos agrícolas como a Pivô Equipa
mentos Agrícolas e Irrigação Ltda., 
que demonstra o vigor da economia 
rural do município. 

O caráter comercial da agricultu
ra é, portanto, responsável pela in
serção de Cristalina em uma ampla 
rede de relações que abrange desde 
as cidades mais próximas, como 
Brasília, Luziânia, Paracatu, Pires do 
Rio, Ipameri, Campo Alegre, Catalão 
e Unaí, até os centros mais impor
tantes, no sul e sudeste do País. 

Com relação ao Município de 
Luziânia, observa-se que sua locali
zação -limítrofe ao Distrito Federal 
- constituiu-se em um dos fatores 
mais importantes na sua estrutura
ção espacial. Essa estruturação 
apresenta, como traços fundamen
tais, o grande crescimento urbano e 
a mobilidade da população, já que a 
sede municipal, muito próxima a 
Brasília facilita esse fluxo rnigrató-

rio através daRodoviaBR-040/010. 
São intensas também, as transfor
mações na área rural, onde as for
mas de utilização dos solos e de or
ganização da produção agrícola se 
reestruturam. 

A modernização agrícola no 
Município de Luziânia vem ocorren
do, primordialmente, nos chapadões 
com solos de cerrado, onde as for
mas de relevo plano e suave ondu
lado facilitaram à introdução da me
canização. Essas áreas contam com 
vias de acesso rodoviário, que, em
bora não asfaltadas, mantêm-se em 
bom estado de conservação duran
te grande parte do ano A maioria 
delas é servida por energia elétrica, 
o que favorece a utilização de 
implementas agrícolas. Nos estabe
lecimentos que passaram por esse 
processo de modernização, é comum 
a utilização do sistema de irrigação 
de lavouras, do tipo pivô central, 
onde são predominantemente culti
vados soja, feijão e tomate, sendo 
que este último responde por cerca 
de 10% da produção nacional. No
vas culturas vêm sendo introduzidas, 
destacando-se a do sorgo. É fre
qüente, o regime de exploração des
sas unidades por arrendamento e 
meiação, sendo reduzida a mão-de
obra ocupada nas mesmas. 

Dessa forma, a modernização em 
Luziânia vem permitindo que o mu
nicípio se destaque no Entorno, 
como um dos que apresenta ativi
dades agroindustriais de pequeno e 
médio porte, sobressaindo-se no se
tor relacionado ao beneficiamento da 
soja. A industrialização desse pro
duto, que compreende o fabrico de 
óleo e farelo (CEVAL), encontra
se integrada ao processo de moder
nização da agricultura que ocorre no 
Estado de Goiás, já que absorve a 
produção do Entorno (Luziânia e 
Cristalina) e das áreas próximas, 
como Rio Verde e Silvânia. Do pon
to de vista da comercialização, a 
CEVAL atinge os grandes centrm 
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de consumo do País, especialmente 
com óleo comestível, vinculando-se 
ao setor de exportação, via porto de 
Vitória, através da venda do farelo 
de soja. 

No que se refere ao Município de 
Planaltina, verifica-se que seu espa
ço rural caracteriza-se por um rit
mo de crescimento mais lento, quan
do comparado ao que se verifica na 
área urbana. Contudo, observa-se 
um movimento de transformação 
nas suas características, com a in
trodução de novos cultivos e de no
vas formas de produção e comerci
alização, o que vem conferindo uma 
ocupação mais efetiva do espaço 
rural, especialmente onde as condi
ções de acessibilidade são melhores. 
Dessa forma, no espaço rural de 
Planaltina podem ser identificados 
dois conjuntos de áreas desarticula
das entre si. O primeiro correspon
de ao Distrito de Córrego Rico, en
globando a porção oeste do 
município, onde predominam ativida
des de lavoura de subsistência. O 
outro conjunto corresponde ao Distrito 
de São Gabriel, que se caracteriza por 
uso diversificado do espaço rural e por 
melhores condições de acessibilidade, 
já que se localiza ao longo da Rodovia 
G0-012, ligando Brasília a São João 
d' Aliança Grosso modo, pode-se 
distinguir uma subárea localizada na 
porção sudoeste do município, onde 
ocorrem estabelecimentos voltados 
para práticas agrícolas modernas e 
diversificadas Nessa unidade, des
tacam-se as áreas adjacentes à la
goa Formosa, onde ocorrem ativida
des voltadas para a produção agrí
cola, além daquelas relacionadas ao 
lazer. As lavouras modernas aí pra
ticadas, principalmente a soja, so
bressaem-se por estarem vinculadas 
a um sistema de comercialização 
mais eficiente e pela presença de 
novos cultivos, como cítricos e café. 

O nordeste do Município de Pla
naltina corresponde a urna outra sub
área comandada pela sede do distrito 
de São Gabriel. Essa porção, destaca-

se, também, por apresentar uma 
agricultura modernizada, praticada em 
grandes áreas, tendo a soja como seu 
principal produto. 

Por fim, no conjunto de municípi
os do Entorno, cabe destacar a situ
ação de Formosa pelo importante 
papel que exerce como centro regi
onal. A função comercial de Formo
sa é antiga, datando do início do 
Século XVIII e está relacionada às 
condições favoráveis propiciadas 
por sua posição geográfica. 

A característica de centro dinâ
mico de comercialização de abran
gência regional é uma das funções 
mais representativas dessa cidade, 
o que é evidenciado pela presença 
do conjunto de instalações de gran
de porte para armazenagem e 
silagem nas margens da BR-020. 

Destacam-se poucas áreas agrí
colas de significativa expressão no 
Município de Formosa, sendo que 
seguindo o eixo da BR-020, em di
reção ao norte, no Distrito de Santa 
Rosa, encontram-se áreas de lavou
ras comerciais de soja. Ainda na di
reção norte, saindo da BR-020 e to
mando-se a estrada da Usina São 
Jorge, as áreas são ocupadas pelo 
plantio de arroz irrigado. É na por
ção sudeste do município, em dire
ção a Cabeceiras, que se encontram 
as áreas com estabelecimentos onde 
já ocorre o início de um processo de 
modernização. 

Problemas ambientais 
A agricultura moderna no Entor

no vem se estruturando de forma 
pouco integrada às características 
da região, ficando o seu desenvol
vimento limitado e desarticulado em 
relação ao conjunto das atividades 
econômicas e das necessidades da 
população, sendo ainda responsável 
por gerar graves problemas ambi
entais nos municípios onde se de
senvolve. 
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A compreensão da situação em 
que se encontra esta atividade é de 
alta relevância por ser a agricultura 
um setor tradicional e expressivo, 
tanto em termos de geração de ren
da, quanto em termos espaciais. 
Desta forma, procurou-se caracte
rizar as atividades agropecuárias no 
Entorno, bem como levantar seus 
problemas. Para se identificar os 
problemas, adotou-se uma metodo
logia de planejamento que permitiu 
a identificação de um número gran
de de problemas, a hierarquização 
dos mesmos a partir de critérios 
preestabelecidos, a percepção das 
conexões entre eles, além, de favo
recer análises sob diferentes pontos 
de vista e abordagens espaciais 

Entre esses ,problemas detecta
dos, destacaram-se: a falta de ma
nejo e tecnologia adequados na uti
lização da terra; a falta de adequa
ção no uso da terra; a falta de ener
gia motriz em quantidade satisfatória; 
a falta de vias de circulação com 
qualidade satisfatória; e a falta de 
organização dos produtores nas 
questões vinculadas ao processo 
produtivo, como aqueles que ocor
reram em praticamente todos os 
municípios do Entorno. 

A falta de manejo e tecnologia 
adequados na utilização da terra, foi 
avaliada dentro de urna visão global, 
que inclui a utilização dos insumos, 
manejo do solo e a tecnologia utilizada. 
Esse problema pode ser constatado no 
Entorno, de urna forma generalizada, 
porém, a sua gravidade é maior nos 
municípios onde a modernização da 
agricultura vem se dando em ritmo 
acelerado, como é o caso de 
Planaltina, Água Fria de Goiás, 
Luziânia, Cristalina e Cabeceiras. 
Esse processo caracteriza-se por uma 
utilização das terras em extensas áreas 
contínuas de savanas (cerrado), que 
são totalmente desmatadas para dar 
lugar à cultura de grãos, especialmente 
a soja. A falta de um sistema adequa
do na utilização das terras fica eviden-
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ciada pela presença de solos expos
tos à erosão, de inúmeras voçorocas, 
pela diminuição da fauna e da flora, 
pela ocorrência de poeira e da polui
ção do ar e das águas. 

Relacionado a este conjunto de 
problemas, encontra-se o uso indiscri
minado de agrotóxicos, responsável 
por impactos no meio ambiente, tais 
como: contaminação do solo e das 
águas superficiais e subsuperficiais; 
alterações na cadeia alimentar e con
seqüente diminuição da fauna e flora; 
aumento do risco de incidência de 
pragas e do envenenamento de ani
mais e da população da área, e o lan
çamento na superfície da terra de 
vasilhames, deixados a céu aberto, 
após sua aplicação. Além destes pro
blemas, o manejo incorreto do solo, 
através de grandes áreas monoculto
ras, pode levar a perdas do solo, pela 
ação do vento e por erosão, assorea
mento dos cursos dos rios e, ainda, a 
compactação do solo em sub-superfície 

Destaca-se, no conjunto dos pro
blemas, do ponto de vista da ativi
dade agrícola, a situação da lagoa 
Jacuba, no Município de Água Fria 
de Goiás. A utilização das margens 
e da superfície dessa lagoa, na for
ma como vem se dando, apoiada em 
tecnologia importada, com alto em
prego de mecanização, vem ocasio
nando impactos ambientais com ris
cos de extinção deste patrimônio na
tural. Este problema, afeta sobre
maneira a vida da população, uma 
vez que provoca diminuição da 
fauna, o que restringe as ativida
des da pesca, que se constituem em 
fonte de alimentação e lazer. A si
tuação é ainda agravada pela falta 
de adequação no uso das terras, 
uma vez que a decisão quanto às 
alternativas de uso não estão adap
tadas às condições ambientais exis
tentes na área. 

Outro problema considerado 
como grave na área do Entorno é a 
falta de energia motriz em quanti
dade satisfatória. Observou-se que 
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a maior parte das áreas rurais mu
nicipais não são servidas por rede 
de energia elétrica, não sendo utili
zadas outras fontes de energia al
ternativas Os produtores rurais com 
maior poder aquisitivo utilizam o óleo 
diesel para o funcionamento de al
guns equipamentos modernos de ir
rigação, bem como para alguns im
plementas agrícolas. 

A falta de energia motriz em 
quantidade satisfatória é agravada 
pela falta de recursos financeiros 
por parte dos produtores rurais em 
busca de alternativas, ficando os 
mesmos dependentes da atuação do 
poder público para a solução deste 
problema 

A modernização agrícola vem 
ocasionando, também, em algumas 
áreas do Entorno, notadamente no 
nordeste de Cristalina, a falta de 
energia em quantidade satisfatória 
devido à concentração de inúmeros 
pivôs centrais em áreas circunvizi
nhas. Essa situação é de elevada 
gravidade, pois, além de afetar o 
abastecimento de água, afeta as áre
as urbanas com quedas freqüentes 
de energia elétrica, o que vem cri
ando dificuldades para a expansão 
da economia da região e para o aten
dimento das necessidades requeri
das pela população 

No conjunto dos municípios do 
Entorno, verificou-se que a sua mai
oria apresenta ainda como proble
mas à falta de organização dos pro
dutores nas questões vinculadas ao 
processo produtivo e a falta de vias 
de circulação em qualidade satisfa
tória. Essas duas questões agravam 
a situação de isolamento em que se 
encontra grande parte dos pequenos 
produtores rurais e contribuem para 
a falta de comunicação e de infor
mação, sobre assuntos referentes à 
atividade agrícola, que esses produ
tores vivenciam. 

Essa situação referente ao pro
blema da falta de vias de circulação 
com qualidade satisfatória vem 

emergindo principalmente, em fun
ção da ampliação da capacidade 
produtiva, ocorrida recentemente, 
através da modernização agrícola, 
que utiliza meios de transporte não 
adaptados à rede viária preexistente. 
O tráfego de caminhões de grande 
porte, transportando insumos pesa
dos e elevada produção de grãos, 
acarreta uma sobrecarga no leito 
das estradas vicinais e de seus pon
tilhões, ocasionando interrupções do 
tráfego, principalmente, nos períodos 
chuvosos. 

Uma visão regionalizada desses 
problemas permitiu a discussão da 
qualidade ambiental à luz das carac
terísticas socioeconômicas identifi
cadas no Entorno. Nesse sentido, 
definiram-se graus de comprometi
mento ambiental, considerando-se 
como áreas críticas, aquelas onde a 
qualidade momentânea da relação 
meio-físico/tipo de uso já apresenta 
impactos instalados, com gravidade, 
enquanto as áreas em alerta foram 
definidas pela possibilidade de ocor
rência de impactos ou pela existên
cia dos mesmos de modo incipiente. 

Na análise da qualidade ambien
tal no Entorno, verificou-se uma 
gama diversificada de problemas, 
sendo, também, distintos os níveis 
de comprometimento ambiental 

Nas áreas voltadas para as ati
vidades rurais, nota-se que é crítica 
a situação das áreas monocultoras 
modernizadas, onde os problemas 
mais freqüentes estão associados, 
principalmente, à falta de manejo e 
tecnologia adequados na utilização da 
terra Nesse grupo encontram-se: as 
áreas adjacentes às cabeceiras do rio 
Maranhão e da lagoa Formosa, em 
Planaltina; as margens e superfícies 
das lagoas J acuba, em Água Fria de 
Goiás e dos Moeirões, em Cabeceiras 
e a área de expansão urbana e de 
utilização agrícola intensiva, no nor
deste de Cristalina. 

As demais áreas de lavouras co-
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merciais do Entorno, apresentam-se 
com problemas ambientais, porém, 
com menor grau de gravidade, o que 
indica para as mesmas uma situação 
de alerta, apresentando possibilidades 
de controle. Neste grupo estão as 
áreas de expansão de lavouras co
merciais com alta concentração de 
pivôs na região do rio Pamplona e do 
rio São Bartolomeu, respectivamen
te, nos municípios de Cristalina e 
Luziânia. As demais áreas em alerta 
constituem-se em manchas isoladas 
dispersas pelos municípios que com
põem o Entorno. 

Conclusão 
Para finalizar deve-se destacar a 

importância de compreender o pro
cesso de modernização num contex
to mais amplo, enfocado a partir de 
uma perspectiva global. 

Conforme foi explicitado, a for
ma como as relações homem e na
tureza se estabelecem nas ativida
des agrícolas modernas afetam todo 
o conjunto da região do Entorno. 
Assim, a distribuição da população 
urbana e rural e as migrações do 
campo para a cidade guardam es
treita relação com o que vem ocor
rendo, no Entorno, em termos de 

expansão da modernização da agri
cultura. 

Da mesma forma, os problemas 
desencadeados no âmago do pro
cesso de avanço técnico da agricul
tura tem rebatimento nas áreas ur
banas, afetando a vida da popula
ção e as atividades econômicas (co
mércio, serviço e indústria) nelas 
existentes. As freqüentes quedas de 
energia provocadas pelo uso conco
mitante de inúmeros pivôs centrais, 
a existência de parcela expressiva 
de trabalhadores que oscila entre o 
mercado de trabalho urbano e rural, 
as vias de circulação que sofrem in
terrupções nos períodos chuvosos, 
a redução das atividades de lazer, 
são alguns dos exemplos da inter
dependência dos problemas rurais e 
urbanos na área estudada. 

Por outro lado, os resultados obti
dos através de pesquisa de campo 
realizada na área levou à reflexão so
bre problemas ambientais e fatores a 
eles associados. Assim, a idéia que 
relaciona os problemas mais graves 
do Entorno às áreas de periferia ur
banas, onde vive população de baixa 
renda pode ser, de certa forma ampli
ada. Nas extensas áreas de cerrado, 
onde estão se expandindo atividades 
agrícolas modernas, incidem numero-
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sos problemas ecológicos e sociais de 
alta gravidade com elevada capacida
de de gerar novos problemas fora de 
sua área de ocorrência. 

Ressalte-se, que, apesar da exis
tência de áreas onde os problemas 
se interconectam, gerando situações 
críticas e em alerta, há também, gran
des extensões ocupadas por ativida
des de lavoura e pecuária que utilizam 
sistemas tradicionais, nos quais are
lação homem e natureza se apresen
tam de forma compatível com o 
equilíbrio dinâmico do ambiente. 

Sob o ponto de vista da ativida
de produtiva, verificou-se, ainda, no 
Entorno, experiências consideradas 
inovadoras, por buscarem formas 
de utilização das terras e manejo 
do solo alternativos ao modelo vi
gente, e mais coerentes ao princí
pios ecológicos. 

Para finalizar, lembra-se que mui
to tem se falado na preservação da 
Mata Atlântica e da Amazônia, sen
do restrita a ação em defesa do cer
rado A elaboração de políticas pú
blicas, mesmo quando setorizada, 
deve atentar de forma responsável 
para as questões ambientais, que en
volvem a utilização do cerrado pela 
agricultura moderna, e para os ris
cos provenientes dos atuais usos 
desse ecossistema. 
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Resumo 
A Microrregião Geográfica do Entorno de Brasília, composta por 16 municípios, está localizada na porção central de Goiás, 

ocupando 11% da área deste estado e abrangendo, em 1991, 4 71 578 habitantes Essa área passou por diversas transformações, 
sendo que as mais intensas ocorreram após a instalação da sede do governo federal em terras goianas. A partir da década de 
70, as áreas de cerrado do Planalto Goiano vêm incorporando ao seu espaço produtivo, atividades vinculadas ao processo de 
modernização da agricultura, com a introdução do cultivo de grãos, especialmente a soja Recentemente, grupos alternativos 
alojaram-se nesses municípios, praticando agricultura ecológica. A agricultura moderna no Entorno, vem sendo responsável 
por graves problemas ambientais nos municípios onde se desenvolve Nesse sentido definiram-se graus de comprometimento 
ambiental nas áreas onde os problemas se interconectam gerando situações críticas e em alerta 

Abstract 
The Entorno de Brasília geographic micro-region,formed by 16 cities, is located in the center part ofthe State ofGoiás, 

occupying 11% ofthe State's total area, with apopulation of471 578 inhabitants in 1991. The area infocus has gane through 
severa! transformations. The most intense ones have taken place after the installation of Federal Government to the Goianian 
lands. Since 1970 decade the "cerrado" areas ofGoiás States's plain lands have been taking into their producing space, 
those activities linked to the process of agricultura! modernization, through the introduction of grain cultures, particularly 
soya. More recently, alternative groups have come over such cities, with a more ecological sort of agriculture Such modem 
agriculture found in the Entorno area has been responsible for serious environmental problems Thus different grades of 
environmental damages have been defined within the areas where the problems appear interconnected, generating criticai 
and in alert situations 
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Atualização cartográfica através de 
técnica fotogramétrica 

Introdução 
As inovações tecnológicas pos

sibilitaram um grande avanço no 
setor cartográfico ao longo dos úl
timos anos. Apesar disso, segun
do a estatística da Organização das 
Nações Unidas, de 1987, apenas 3% 
das cartas na escala 1.50 000 exis
tentes em âmbito mundial são atu
alizadas anualmente. Na maioria 
das vezes, tão baixo percentual 
deve-se mais ao subaproveitamen
to das novas tecnologias do que à 
falta de recursos econômicos e 
humanos 1 

As empresas e órgãos especiali
zados em cartografia estruturam-se 
para produzir novas cartas, dando 
pouca ênfase à tarefa de atualiza
ção. Diante disso, o montante de 
cartas a serem atualizadas cresce 

Denise Rossini* 
Maria Isabel Castreghini de Freitas Viadana** 

na medida em que há o acúmulo de 
áreas já cartografadas 2 

Particularmente no Brasil, gran
de parte dos documentos cartográ
ficos disponíveis atualmente foram 
elaborados entre as décadas de 60 
e 70, o que representa mais de 25 
anos de defasagem das informa
ções. Muitos desses documentos 
apresentam-se incompletos e com 
dados não condizentes com a reali
dade das áreas de que são repre
sentativos, em função das grandes 
transformações que ocorreram na 
organização espacial de várias re
giões brasileiras durante este perí
odo. 

A desatualização cartográfica tor
na-se mais complexa quando se cons
tata a importância de tais documen
tos como suporte aos mais variados 
temas de pesquisa, a exemplo daque-

les vinculados à organização do es
paço onde se inclui o planejamento 
territorial e regional, que necessitam 
de informações precisas e atuais. 

O Sensoriamento Remoto, técni
ca de observação e registro de ob
jetos da superfície terrestre a dis
tância, através do uso de sensores 
fotográficos, de imageadores multi
espectrais e de radares, constitui 
uma ferramenta indispensável à pro
dução e atualização cartográfica. 

As metodologias de atualização 
são muitas, estando tal diversidade 
relacionada em nível de qualidade 
exigido pelo usuário para o produto 
final, à escala do mapa e à disponi
bilidade de instrumental. Atualmen
te, além da metodologia convencio
nal que faz uso de fotografias aére
as, os dados de imagens orbitais têm 
tomado destaque no processo de 
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obtenção de informações para a pro
dução de cartas atualizadas 

O objetivo principal deste traba
lho é o de apresentar uma metodo
logia de atualização baseada em 
técnica fotogramétrica aplicada a 
feições lineares da carta topográ
fica do IBGE, folha "Rio Claro", 
na escala 1:50 000, edição de 
1969, utilizando fotografias aére
as e imagens analógicas do saté
lite SPOT; seguida de uma análi
se qualitativa e quantitativa do 
conteúdo informativo obtido nos 
documentos atualizados, prelimi
narmente, através da interpreta
ção visual no instrumento Zoom 
Transfer Scope. 

, 

Area de estudo 
A área de estudo corresponde à 

carta topográfica do IBGE, folha 
"Rio Claro", na escala 1:50 000, 
com uma superfície aproximada de 
721 km2 posicionada na porção 
nordeste do Estado de São Paulo, 
entre as coordenadas geográficas 
22°15'S- 22°30'S e 47°30'W-
47°-45'W (Figura 1) 

Representa uma área de con
siderável importância regional, 
incluindo parte dos Municípios 
de Rio Claro, Ipeúna, Santa 
Gertrudes, Corumbataí, Itirapina 
e Charqueada 

Material e método 
Material 

Para o desenvolvimento deste tra
balho foi utilizado o seguinte material: 

a) Carta topográfica folha Rio 
Claro, na escala 1:50 000 (SF 23-
M-I-4) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE -, 
edição de 1969; 

b) Fotografias aéreas na escala 
1:40 000, referentes ao aerolevan-
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tamento efetuado pela Terrafoto 
S A, em 1988; 

c) Imagens analógicas HRV -SPOT 
no modo pancromático, escala 
1.50 000, processadas pelo INPE: 

K/J Quadrícula Passagem 
714/395 A/C 30/12/90 
713/394 D 30/12/90 

713/395 B/D 30112/90 

d) Instrumento Zoom Transfer 
Scope- ZTS - , da Bausch & Lomb; 

e) Poliéster-Terkron; e 

f) Curvímetro e planímetro. 

Metodologia de tualização 

Coleta de dados 
A carta topográfica e as foto

grafias aéreas foram obtidas, por 
empréstimo, no Laboratório de 
Sensoriamento Remoto do De
partamento de Cartografia e 
Análise da Informação Geográ
fica. As imagens HRV -SPOT 
pancromáticas foram obtidas jun
to ao Departamento de Planeja-

mento Regional, UNESP - Rio 
Claro (SP). 

Algumas viagens ao campo fo
ram realizadas preliminarmente 
visando ao reconhecimento da área 
e coleta de informações sobre a 
situação atual da rede viária e de 
drenagem. Esses trabalhos de 
campo foram desenvolvidos com o 
auxílio das imagens de satélite e da 
carta topográfica em estudo. 

Processo de atualização 

A atualização das feições line
ares foi desenvolvida a partir da 
interpretação visual de fotografi
as aéreas e, posteriomente, de ima
gens HRV -SPOT no instrumento 
Zoom Transfer Scope - ZTS - 3 • 

Este instrumento analógico é 
composto de um sistema de 
iluminação e de recursos de am
pliação/redução e rotação/transla
ção que permitem a visualização 
simultânea das feições da imagem 
atualizada e da carta topográfica. 
Além disso, realiza através do sis-

UX'AU/AÇAO NO ESTA[){) 
53 51 49 47 

Figura 1 - Localização da área de estudo 

'ZOOM transfer scope stereo-zoom transfer scope: manual Rochester: Baush & Lomb, Scientific Optical Products Division, [1975] 6 p 
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tema óptico as devidas correções 
de escala que possibilitam a trans
posição direta das informações 
(Figura 2). 

A tarefa de atualização envol
veu três etapas: a detecção das va
riações; a locação das novas fei
ções ou eliminação das não detec
tadas e o registro no poliéster 
terkron apoiado sobre a carta to
pográfica. As feições lineares con
sideradas na atualização compre
enderam a rede viária (rodovias e 
ferrovias); os elementos hidrográ
ficos (rios, córregos, represas e la-
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goas), as áreas urbanas e as linhas Figura 2- Instrumento Zoom Transfer Scope 
transmissoras de energia elétrica. 

Uma adaptação foi efetuada no 
ZTS para tornar possível a rela
ção de escala 1 ·I, já que o instru
mento disponível para a realização 
do trabalho estava desprovido do 
conjunto de lentes que permitem 
diferentes relações de escala. Di
ante dessa limitação, a perfeita 
sobreposição das feições das ima
gens atualizadas (fotos aéreas e 
imagens SPOT) e da carta foi 
alcançada elevando-se a base do 
ZTS em 4 em. Tal procedimento, 
apesar de corrigir o problema da 
sobreposição das feições, resultou 
na perda da perfeita nitidez das 
imagens visualizadas, dificultando, 
em parte, a interpretação de deta
lhes menores. O uso de imagens 
de satélite também exigiu algumas 
adaptações, considerando-se que 
o porta-fotos do ZTS foi planeja
do para uso exclusivo de fotogra
fias aéreas. 

Após a etapa de atualização no 
ZTS, foi realizada uma detalhada ve
rificação em campo, visitando-se as 
áreas de dúvida para estabelecer 
correspondência entre os resultados 
da interpretação visual preliminar e 
a verdade terrestre. 

Método de classificação das 
estradas 

As estradas foram classificadas 
com base nas categorias definidas 

pelo IBGE, as quais incluem estra
das pavimentadas; estradas sem pa
vimentação com tráfego perma
nente e com tráfego periódico; ca
minhos e trilhas A classificação foi 
realizada observando-se em cam
po as características atuais das es
tradas quanto as suas condições de 
manutenção, fluxo de veículos e es
truturação das vias. As categorias 
caminhos e trilhas foram agrupa
das e representadas por meio de 
uma única simbologia devido à difi
culdade de discriminação dessas 
feições no ZTS. 

Apresentação dos documentos 
atualizados 

Com o término das atividades no 
ZTS, foram produzidos documentos 
atualizados na escala 1:50 000 
denominados minutas de atualiza
ção. Tais documentos contêm as 
feições extraídas preliminarmente 
através da interpretação visual de 
fotografias aéreas e imagens de sa
télite, discriminando-se, através do 
uso de cores e de símbolos, as no
vas feições, as feições antigas pre
sentes na carta topográfica que pu
deram ser visualizadas e também as 
feições não detectadas pela inter
pretação visual. 

Foram consideradas como área 
urbana as áreas edificadas, alguns 
loteamentos e outros usos existen
tes no entorno. Após a verificação 
de campo, foram assinaladas nes
sas minutas a classificação atual das 
estradas de rodagem para facilitar 
a posterior análise quantitativa dos 
resultados. 

A partir da cópia do manual das 
minutas de atualização foram elabo
rados novos produtos contendo ape
nas as novas feições extraídas pela 
interpretação visual dos produtos de 
Sensoriamento Remoto. 

Como produto final foram elabo
radas cartas planlmétricas atualiza
das na escala 1:50 000, as quais in
cluem as informações obtidas em 
campo. 

Método de quantificação 

A quantificação das informações 
foi realizada através da contagem do 
número total de feições de cada ca
tegoria das estradas de rodagem, 
estradas de ferro e linhas transmis
soras de energia elétrica. Através 
do uso do planímetro foram calcula
das as áreas dos setores urbaniza
dos. A quantificação da rede de dre
nagem envolveu a soma do número 
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total de canais de cada ordem, de 
acordo com a hierarquização pro
posta por Strahler-4, a qual conside
ra como de 1 ª ordem os menores 
canais sem tributários, estendendo
se desde a nascente até a confluên
cia. Neste sistema de ordenação os 
canais de 2ª ordem são estabeleci
dos a partir da confluência de 2 ca
nais de 1 ª ordem, recebendo apenas 
afluentes de 1 ª ordem; os canais de 
3ª ordem surgem da confluência de 
2 canais de 2ª ordem, podendo re
ceber afluentes de 2ª e de 1 ªordens, 
e assim sucessivamente, de modo 
que ocorre o acréscimo de uma uni
dade à ordem do canal quando o rio 
entra em confluência com outro de 
mesma ordem 

As medidas dos comprimentos 
das feições lineares, bem como do 
perímetro urbano foram obtidas 
através do uso de um curvímetro. 

A análise quantitativa foi realiza
da sobre as feições lineares obtidas 
nas Minutas de Atualização a partir 
da interpretação visual preliminar 
dos produtos de Sensoriamento Re
moto no ZTS e também sobre as 
feições registradas na carta original 
do IBGE. 

Resultados 
e discussões 
Análise qualitativa 

Tomando-se como base o con
teúdo informativo das minutas de 
atualização na escala 1 :50 000, se
gue-se a análise dos resultados ob
tidos através da interpretação visual 
dos produtos de Sensoriamento 
Remoto no ZTS. As figuras 3 e 4 
permitem a observação somente 
das novas feições obtidas pelas fo
tografias aéreas e imagens SPOT, 
respectivamente 

Atualização com fotografias 
aéreas 

a) Apesar da limitação do ZTS utili
zado, as fotografias aéreas na es-
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cala 1 :40 000 geraram um documen
to cartográfico na escala 1 :50 000 
com tolerância máxima de desvio 
entre as feições atualizadas e da 
carta original de aproximadamente 
1mrn (50 m no terreno), 

b) A boa definição da rede de dre
nagem nas fotografias aéreas per
mitiu que a mesma fosse facilmente 
identificada, favorecendo o registro 
deste tema; 

c) As fotografias aéreas também per
mitiram a identificação de variações 
no traçado da ferrovia situada ao sul 
da cidade de Rio Claro e na porção 
centro-oeste da carta topográfica, a 
qual aparecia na carta do IBGE como 
"alinhamento aproximado"; 

d) A grande maioria das estradas de 
rodagem puderam ser claramente 
detectadas no ZTS. Apesar de va
riarem muito com o tempo, foi pos
sível detectar grande parte dos ca
minhos e trilhas representados na 
carta topográfica original, 

e) As fotografias aéreas confirma
ram sua eficiência para a determi
nação da expansão urbana no ZTS. 
Os limites das áreas urbanas apre
sentaram-se bem definidos, incluin
do-se, além dos núcleos centrais, 
alguns loteamentos, fábricas ou 
construções isoladas localizadas no 
entorno; e 

f) Todas as feições registradas na 
carta do IBGE ainda existentes pu
deram ser observadas nas fotos aé
reas através do ZTS, com exceção 
das linhas transmissoras de energia 
elétrica. Somente parte da rede de 
transmissão de energia foi visuali
zada, ficando incompleta a atualiza
ção deste tema 

Atualização com imagens HRV
SPOT 
a) Em termos qualitativos, desta
ca-se o bom resultado oferecido 
pelas imagens para a elaboração 
de um documento cartográfico na 
escala 1:50 000, tendo apresenta-

do uma tolerância máxima de des
vio entre feições similar àquela 
obtida com as fotografias aéreas 
(cerca de lmm); 

b) As imagens SPOT dificultaram 
a interpretação de detalhes meno
res, não sendo possível o registro 
de todas as informações presen
tes na carta original ainda existen
tes, assim como ocorreu com al
gumas vias de circulação que se 
apresentam parcialmente repre
sentadas na minuta. Outro fator 
que prejudicou a detecção de 
algumas feições diz respeito à 
presença de nuvens em determi
nadas porções das imagens utili
zadas. As feições omitidas não fo
ram registradas, estando seus tra
çados incompletos nesta minuta; 

c) A interpretação da rede de dre
nagem e de lagoas e represas das 
imagens SPOT mostrou-se limitada 
noZTS; 

d) As imagens SPOT permitiram o 
traçado dos limites das áreas urba
nas, os quais apresentaram-se mais 
generalizados devido à escala me
nor destas em relação às fotografi
as aéreas; 

e) Assim como o ocorrido com as 
fotos aéreas, as linhas transmisso
ras de energia encontram seus tra
çados incompletos nas imagens 
SPOT por não se apresentarem vi
síveis. Tal fato deve-se tanto a limi
tação do instrumento ZTS como da 
imagem para a atualização desse 
tema; e 

f) As alterações dos traçados das 
ferrovias também foram detecta
das quando da interpretação das 
imagens no ZTS, constando nesta 
minuta a correção das referidas 
feições. Entretanto, devido à exis
tência de nuvens em alguns seto
res das imagens e também às ca
racterísticas do entorno, determi
nados trechos da rede ferroviária 
existente na carta original não fo
ram detectados através destes pro
dutos. 

4 CHRISTOFOLETTI, A Geomorfologia São Paulo: Edgar Blúcher, 1980 
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Tabela 1 
Dados quantitativos referentes às estradas de rodagem, ferrovias e linhas transmissoras de energia elétrica 
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000 Projeção universal transversa de Mercator; Terrafoto S A (São Paulo, SP) Aerolevantamento: fotos aéreas Rio Claro, 1988 
Escala: 40 000; HVR-SPOT São José dos Campos: INPE, 1990 Imagens de satélite pancromáticas Escala 1 50 000 

Tabela2 
Dados quantitativos referentes às áreas urbanas 
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Fontes Rio Claro (São Paulo): folha topográfica SF 23-Y -A-I-4 Rio de Janeiro: IBGE, 1969 1 folha, color, 56 em x 42 em Escala 1:50 000 
Projeção universal transversa de Mercator; Terrafoto S A (São Paulo, SP) Aero1evantamento: fotos aéreas Rio Claro, 1988 Escala 1 :40 
000; HVR-SPOT São José dos Campos: INPE, 1990 Imagens de satélite pancromáticas Escala 1:50 000 

Análise quantitativa 
Os dados quantitativos sobre as 

feições lineares obtidos a partir das 
minutas de atualização e da carta 
original do IBGE são apresentados 
nas Tabelas 1, 2, 3 e 4. 

A minuta atualizada através de 
fotografias aéreas apresentou, em 
todas as categorias, um maior nú
mero de estradas de rodagem e 
maiores valores das medidas de 
comprimento destas feições em 
relação à minuta atualizada através 
das imagens SPOT. Entretanto, 
quando comparada à carta original, 
a minuta atualizada através das fo
tografias aéreas mostrou um me
nor número de estradas sem 

Tabela3 
Dados quantitativos referentes aos canais fluviais 

2" ordem 55 

a• ordem 17 

4" ordem 5 

5" ordem J; 
s• ordem 2 

1288 

Fontes: Rio Claro (São Paulo): folha topográfica SF 23-Y -A-I-4 Rio de Janeiro: IBGE, 
1969 1 folha, color, 56 em x 42 em Escala 1 :50 000 Projeção universal transversa de 
Mercator; Terrafoto S A (São Paulo, SP) Aerolevantamento: fotos aéreas Rio Claro, 
1988 Escala1:40 000; HVR-SPOT São José dos Campos: INPE, 1990 Imagens de 
satélite pancromáticas Escala 1:50 000 
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pavimentação com tráfego periódi
co, indicando que algumas destas 
feições deixaram de existir ou pas
saram às categorias superiores 
Destaque é dado à grande quanti
dade de novas feições referentes 
aos caminhos/trilhas, incluídas pela 
utilização dos produtos de 
Sensoriamento Remoto no ZTS. A 
carta original, que mostrou um me
nor número de estradas sem pavi
mentação com tráfego 
permanente, destacou-se por 
apresentar um valor de compri
mento total destas feições maior 
do que os obtidos nas minutas 
atualizadas, através de fotos aé
reas e imagens SPOT (Tabela 1). 

Quando comparadas à carta ori
ginal, as minutas atualizadas 
apresentaram um número maior de 
estradas de ferro. Embora tais mi
nutas tenham revelado resultados 
compatíveis quanto ao número de 
estradas de ferro, destaca-se o 
maior comprimento total destas 
feições obtido na minuta elaborada 
a partir de fotografias aéreas. A 
minuta elaborada através das ima
gens SPOT apresenta um valor de 
comprimento total destas feições 
ainda menor do que aquele apre
sentado pela carta original, estan
do tal fato vinculado à dificuldade 
de interpretação de alguns trechos 
da ferrovia nas imagens. 

É possível observar, através dos 
dados sobre área e perímetro urba
nos, uma significativa expansão das 
cidades existentes na carta em es
tudo. Os valores diferenciados das 
medidas urbanas nas minutas estão 
relacionados à melhor resolu ção es
pacial das fotografias aéreas quan
do comparadas às imagens SPOT 
(Tabela 2). 

Um grande número de novos 
cursos d'água, correspondentes às 
diversas, foi registrado através dos 
produtos de Sensoriamento Remo
to no ZTS. Relativamente, um me
nor número total de canais foi de
tectado com as imagens SPOT 
(Tabela 3). 

Quanto ao comprimento total de 
drenagem, os maiores valores 
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Tabela4 
Dados quantitativos referentes a comprimento total dos rios 

COMPRIMENTO TOTAL DOS RIOS (curvímetro) 

Na Carta (em} 

Carta Origina! 1.229 

Fotos Aéreas 2250,5 

2.1148 

correspondem à minuta elaborada 
através de fotos aéreas, dado este 
compatível com o maior número de 
canais detectados com este produto 
(Tabela 4) 

Cartas planimétricas 
atualizadas 

As Figuras 5 e 6 apresentam as 
reduções das cartas planimétricas fi
nais atualizadas através de 
fotografias aéreas e imagens HRV
SPOT, respectivamente, que foram 
originalmente elaboradas na escala 
1:50 000. Em tais documentos 
constam os dados obtidos em campo. 

Considerações finais 
Com base nos resultados obtidos 

pela atualização de feições lineares 
da carta topográfica do IBGE, des
taca-se que: 

-a interpretação visual de fotografi
as aéreas no zrs permitiu o registro 
de um grande número de novas 
feições. Em contraponto, o uso deste 
produto representou um dispêndio 
maior de tempo no processo de atuali
zação, dada a necessidade do manu
seio de uma quantidade maior de fotos 
no zrs. As fotografias aéreas, por apre
sentarem resolução e qualidade superio
res e, neste caso, escala maior que as 
imagens de satélite, ofereceram um 
maior grau de detalhamento das feições, 
especialmente da rede de drenagem; 

- a interpretação visual de imagens 
HRV -SPOT pancromática permitiu 
o registro de um número menor de 
informações quando comparadas 
com as fotografias aéreas. Apesar 

de oferecerem excelente resolução 
espacial (1Om x 1Om), a identifica
ção de detalhes menores mostrou
se limitada no ZTS. Este fato não 
invalida seu potencial para atualiza
ções, visto que as informações 
acrescentadas foram bastante sig
nificativas diante do conteúdo da 
carta original, sendo possível a 
detecção de alterações importantes 
ocorridas na área de estudo; - tais 
imagens mostram-se como 
ferramentas valiosas para atualizações 
através do ZTS, o que poderia 
estimular a atualização de 
documentos cartográficos represen
tativos de outras regiões, conside
rando-se o seu menor custo em 
relação à tomada de fotografias 
aéreas e à economia de tempo de 
trabalho; 

- apesar das limitações ofereci
das pelo instrumento utilizado, as 
análises qualitativa e quantitativa 
com provaram o potencial do ZTS 
para as tarefas de atualização car
tográfica na escala 1:50 000, seja 
através de fotografias aéreas ou de 
imagens do satélite SPOT, 

- o trabalho de campo mostrou
se indispensável para a eliminação 
de dúvidas e controle da precisão 
dos produtos finais; e 

- as cartas planimétricas atuali
zadas oferecem dados mais comple
tos sobre a rede de drenagem, 
evidenciando ainda o desenvolvimen
to da rede viária e a expansão das áre
as urbanas da região. Destacam-se 
portanto, como importantes fontes d~ 
dados atualizados para vários cam
pos d~ pesquisa, como planejamen
to regiOnal, geomorfologia, hidrolo
gia, dentre outros. 
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Figura4 
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Resumo 
O processo de atualização cartográfica não acompanhou o ritmo de desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos 

Considerando a importância de documentos cartográficos devidamente atualizados como suporte às ações de planejamento 
e aos trabalhos geográficos em geral, apresenta-se neste artigo uma metodologia de atualização baseada em técnica fotogramétri
ca aplicada às feições lineares da carta topográfica do IBGE, na escala 1 50 000. Foram interpretadas visualmente fotografias 
aéreas na escala 1:40 000 e imagens HRV -SPOT na escala 1· 50 000 através do instrumento Zoam Transfer Scope. A atualização 
baseou-se na detecção das variações ocorridas, locação, registro das novas feições e eliminação das não detectadas Foram 
produzidas minutas de atualização contendo apenas os dados originais extraídos de fotografias aéreas e imagens SPOT, bem 
como cartas planimétricas finais nas quais constam informações obtidas em campo. A análise qualitativa dos resultados com
provou o bom desempenho do instrumento Zoam Transfer Scope para atualização cartográfica na escala 1· 50 000, seja através 
de fotografias aéreas ou imagens HRV -SPOT Quantitativamente as fotografias aéreas possibilitaram a interpretação de um número 
maior de detalhes em relação às imagens HRV -SPOT 

Abstract 
The Cartographic updating process has notfollowed the brazilian technological development ofthe last years. Consid

ering the importance of updated cartographic documents as support to planning and to the general geographic works, it 
is showed in this paper an updating metodology based in a photogrammetric technic applied to linear features of a topo
graphic map from IBGE ( Statistic and Geography Brazilian Institute ), I 50 000 scale o f Rio Claro ( SP) area. The aerial 
photographs in I :40 000 scale and analogic HRV-SPOT images in J· 50 000 scale were interpreted by visual technic through 
Zoom Transfer Scope equipment The updating methodology was based in the variation detection, location; registeroffeatures 
and elimination offeatures not detected Thefeatures studied are planimetricfeatures such as urban arcas, roads, energy 
transmission tines and drainage features. This paper produces updated drafts containing only original data wich were ex
tracted from aerial photographs and SPOT images andais o final planimmetric maps including field data. The qualitative 
analysis of results showed the good peiformance of Zoom Transfer Scope equipment to cartographic updating in I 50 000 
scale with aerial photographs and SPOT images The quantitative analysis showed that updated maps from aerial photo
graphs presented more details than updated mapsfrom HRV-SPOT images. This paper conclusion denotes the potencial of 
the presented updating methodology using aerial photographs and SPOT-P images to I ·50 000 scale. 

Recebido para publicação em 8 de outubro de 1996. 



Considerações de 
(O)rd~m gera~ 

Com a extinção da Comissão de 
Cartografia em 1990, a comunidade 
em to gráfica nacional, dando eco aos 
mais diferentes grupos de interesse, 
passou a demandar, de forma per
manente, uma política cartográfica 
e, associado a esta política, um pla
no cartográfico capaz de sumariar 
e conjugar as demandas por uma 
cartografia de base Até o ano de 
1990, foram inexpressivos os movi
mentos neste sentido, a aparente 
estabilidade pode ser atribuída à 
1egulação alcançada com o Decre
to-Lei H 0 243, de 28 de fevereiro de 
1967, e a coordenação desempenha
da no âmbito da Comissão de Car
tografia, equilibrando os diversos in
teresses públicos e privados, civis e 
militares, que; a cmacteriL.mam ao 
longo do tempo Foram 23 anos de 
estabilidade para os grupos de inte
resse, embora algum desassossego 
já_ fosse observado nos dois ou três 

Mauro Pereira de Mello* 

anos anteriores, possivelmente como 
decorrência da antevisão das trans
formações que marcam o desdobra
mento desta última década do milê
nio. 

Convém lembrar que o período 
inicialmente referenciado foi marca
do por políticas setoriais que tradu
ziam em seu enunciado os planos de 
desenvolvimento- Plano Nacional 
de Desenvolvimento - PND-, que, 
por outro lado, sumariavam um con
junto de medidas de governo, nor
malmente expressas em termos de 
proteção, reserva de mercado, in
centivos fiscais e creditícios, dentre 
outras destinadas a aumentar a ca
pacidade produtiva em áreas ditas 
estratégicas, leia-se consideradas 
essenciais para a segurança nacio
nal - a cartografia inseria-se nesse 
processo 

O quadro descrito tem, ao menos, 
um aspecto negativo, dado pela aco
modação dos meios de produção à 
proteção e aos subsídios, marginali
zadas questões como competitivida-

de e preocupações para com o usu
ário final. As formas de intervenção 
no mercado também favoreciam os 
ganhos "parasitários"; em lugar de 
se produzir atento à conconência e 
ao usuário, procurava-se as vanta
gens proporcionadas pelo Estado. 

O modelo político-econômico an
terior faliu por total ineficiência O 
Estado quebrado não pode dar os 
incentivos do passado. A economia 
aberta, ou melhor, a economia ba
seada no conhecimento,não aceita 
a ineficiência O usuário exige o 
atendimento de suas necessidades 
com qualidade, presteza e preço 
compatível com a realidade atual 
Ficou inteiramente superado o con
ceito de intervenção do Estado em 
favor da reserva de mercado para 
setores privado ou estatal 

Neste momento em que se ope
ram profundas transformações es
truturais no País, há que se ter uma 
visão estratégica do futuro, e desen
volver instrumentos de coordenação 
que permitam colher os melhores 

*Engenheiro Cartógrafo- MC Geodésica, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE-Comissão Nacional de Cartografia- CONCAR 
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frutos das mudanças em curso. As 
tendências de retomo ao passado, 
quando se neutralizava a concorrên
cia para proteger a indústria nacio
nal, deverão ser evitadas, trata-se, 
agora, de estimular os ganhos de 
produtividade e a busca incessante 
da competitividade 

Espera-se que a atuação do go
verno se resuma ao estabelecimen
to do conjunto de medidas que in
duzam parcerias e cooperação, 
tanto entre os agentes da 
administração pública, em todas as 
esferas do poder, como entre 
empresas privadas. A ação do 
Estado, nessa nova versão, ainda 
traz o risco de se descambar para a 
simples concessão de poder à 
burocracia e para premiar 
ineficiências, contudo, o papel do 
governo deverá ser exatamente o de 
indutor, coordenador e catalisador 
de recursos para o desenvolvimento 
do Estado, partilhando a responsa
bilidade do crescimento com quem 
tem o interesse maior em crescer. 
as lideranças locais e regionais - é 
o que pode ser entendido como des
centralização do desenvolvimento1 

De outra parte, as discussões so
bre a necessidade, ou não, de se ter 
uma política cartográfica têm sido 
orientadas por premissas pouco 
abrangentes, quando não inconsis
tentes, de limitado poder para se 
conduzir a cartografia nacional em 
um mundo em permanente transfor
mação. O principal equívoco está na 
asserção que vincula as ações da 
administração pública federal ao 
mapeamento territorial em bases 
permanentes, sob séries de escalas 
sucessivamente pormenorizadas, 
sem levar em consideração aspec
tos relevantes, como as demandas 
regionais e o envolvimento da soci
edade na definição do que é melhor 
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para o País O critério das séries de 
escalas, aplicadas sucessivamente, 
nos leva a relembrar a fábula de 
Borges sobre o mapa de um territó
rio elaborado em escala cada vez 
maior, depois na escala de 1/1, per
dendo, nessa escala, toda a sua uti
lidade. 

A negação do modelo político que 
orientou as ações de governo nas 
últimas três décadas não significa, 
todavia, a ausência do Estado. O 
Estado moderno não deixa de as
sentar as suas ações, de natureza 
política, em um eficiente sistema de 
informações estruturado de modo a 
dar conta das dimensões do espaço 
territorial, em decorrência, assenta
do em uma cartografia que traduza 
o conhecimento acumulado sobre o 
território e as formas de organiza
ção social que o caracteriza. Dada 
a força da linguagem cartográfica, 
no veicular informações territoriais, 
nada mais lógico e de conclusão 
imediata, como considerar a carto
grafia uma atividade do Estado, 
perspectiva contemplada pelas duas 
últimas constituições federais, que 
atribuem à União competência para 
organizar e manter os serviços 
oficiais(. ) de cartografia de âm
bito nacionaF , seguindo tendência 
observada nos países politicamente 
mais organizados - não pode, na "era 
da informação" ou da "economia 
baseada no conhecimento", prescin
dir o Estado de informações estra
tégicas 

Sob a ótica tecnológica, registra
se que a massificação dos recursos 
computacionais associados ao 
graficismo revolucionou os proces
sos de produção cartográfica e, ain
da mais radicalmente, redefiniu o 
que seja um produto cartográfico. 
Os processos de cartografia digital 
não ficaram restritos a uma auto-

matização de processos manuais, 
em decorrência, exigem a reorgani
zação das funções de produção. A 
crescente participação da tecnolo
gia computacional nos processos de 
produção cartográfica vem compe
lindo os pesquisadores a repensar as 
práticas cartográficas e a se faze
rem mais rigorosos no desenvolvi
mento teórico da cartografia. Esta 
a contraposição tecnológica da con
cepção política modemizante. 

Visão crítica com 
relação aos grupos de 
interesse da 
cartografia nacional 

O imobilismo estabelecido no pós 
90, e que ainda hoje se observa na 
cartografia nacional, é essencial
mente decorrente da ação corpora
tiva dos grupos de interesse encas
telados em posições fixadas pela 
política protecionista, ou decorren
te da perplexidade conservadora. 
De um lado aqueles que desejam 
preservar o Estado intervencionista, 
seja com o discurso desgastado do 
estatismo falido, seja do conserva
dorismo cevado à sombra dos me
canismos de proteção de uma indús
tria envelhecida e desprovida de 
imaginação para construir novos 
caminhos em um espaço mais aber
to, competitivo. Isto posto sem es
quecer daqueles segmentos que se 
escondem no empedernido discur
so da segurança ou da defesa naci
onal, que acaba sendo elaborado 
para acobertar ineficiências, senão 
investimentos desprovidos de obje
tividade tanto no setor público quanto 
privado que, para se justificarem, 
dão origem a atitudes predatórias na 
disputa de contratos junto aos raros 
e escassos investidores de serviços 

1 PLANO diretor da reforma do aparelho do estado Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Câmara da Reforma do Estado, 1995 
83 p (Documentos da Presidência da República) 

2 
BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988 9 ed , São Paulo: Saraiva, 1994 (Coleção Saraiva de legislação) 
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cartográficos Uns com soluções 
fantasiosas ou ultrapassadas expli
cadas pela obsolescência do parque 
instrumental instalado, outros, no 
campo do estatismo, alegam os pre
ços elevados praticados pela inicia
tiva privada, enquanto esquecem de 
apropriar adequadamente o desper
dício do próprio investimento ou os 
custos da ociosidade de quadros su
perdimensionados 

Carece urgência a adoção de 
posturas ou mecanismos legais que 
estabeleçam clara, e inquestionavel
mente, a atuação dos agentes pú
blico, civil e militar, abrindo o mer
cado cartográfico à inventiva dos 
profissionais do ramo; o que exige 
a eliminação das práticas restritivas 
e cartelizadoras abrigadas pela le
gislação vigente 

A consideração desses aspectos 
mostra que modificações precisam 
ser procedidas no conjunto de diplo
mas legais que, a despeito do tempo 
e das profundas transformações so
fridas pela sociedade brasileira nas 
últimas três décadas, ainda hoje ori
entam a Política Cartográfica Na
cional. Em especial há que se con
siderar o Decreto - Lei n º 243, de 
28 de fevereiro de 1967, com sua 
reserva de mercado para os setores 
estatais, e o Decreto - Lei nº 1 177, 
de 21 de junho de 1971, vinculado 
ao modelo de proteção e de subsí
dios à indústria de aerolevantamen
tos, com a explícita reserva de 
mercado contemplada em sua regu
lamentação - Decreto nº 84 557, de 
12 de março de 1980 Há que se 
abandonar de vez a visão do 
documento cartográfico como um 
problema de segurança ou de defesa 
nacional, o mapa ou a carta instru
mentalizam o desenvolvimento har
mônico de todos os segmentos 
territoriais, na medida em que per
mite o reconhecimento de 

desequilíbrios e os desdobramentos 
espaciais da ação política. Não há 
como retardar por mais tempo a 
desregulamentação do mercado 
cartográfico Necessário se faz in
centivar a concorrência e a remo
ção de barreiras ao desenvolvimen
to de novos produtos, fazendo 
crescer a competitividade e a 
criatividade. 

Por outro lado, há que se consci
entizar os usuários de documentos 
cartográficos para a obrigação de 
investirem na cartografia que de
mandam, não podem ficar esperan
do que outros o façam ou que o go
verno, com todas as limitações de 
investimentos, o faça Os interessa
dos que assumam os custos da car
tografia básica de interesse para os 
seus projetos. Os discursos da de
manda não atendida ou da falta de 
atualização devem ser seguidos pelo 
ato de investir na realização carto
gráfica, o Estado não tem obriga
ção de se comprometer além do co
nhecimento básico do território Se 
um pesquisador, um analista ou um 
investidor demandam uma base car
tográfica para atender aos seus ob
jetivos específicos, que não esque
çam de apropriar, em seus projetos, 
o custo da cartografia - a base de 
dados é o investimento mais sensí
vel de um sistema de informação 
territorial 

O conhecimento geral do territó
rio em escala de abrangência naci
onal, ou minudente no plano regio
nal, deverá ser assegurado pelo Es
tado. 

A reforma do aparei h o 
do estado brasileiro 

A promoção da reforma do apa
relho do Estado brasileiro tem sido 
uma prática constante do atual go
verno, com manifestas preocupações 
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para com a modernização, cujo 
significado pode ser resumido em se 
introduzir profundas mudanças nas 
regras e estrutura do serviço públi
co. Como preceituado no Plano Di
retor da Reforma do Aparelho do 
Estado elaborado no âmbito do Mi
nistério da Administração Federal e 
da Reforma do Estado, transformar 
o serviço público em verdadeiro 
serviço ao público 

O Plano Diretor propõe a mudan
ça do arcabouço do Estado, transi
tando de uma estrutura burocrática 
para uma atuação calcada em pro
cessos gerenciais, processos 
focados no atendimento dos 
efetivos interesses da sociedade 
Neste sentido, três pontos são con
siderados a descentralização, a 
coordenação da ação governamen
tal e a transformação gerencial 

A descentralização, considerada 
como diretriz definitiva para a ação 
do atual governo, parte do princípio 
de que os problemas devem ser re
solvidos o mais próximo possível de 
suas origens, facilitando o controle 
social sobre a eficácia de qualquer 
programa que se proponha resolvê
los Os convênios com os estados e 
municípios devem ser buscados, 
transferindo-se para essas esferas 
da administração pública as deci
sões de aplicação e a implementa
ção dos programas. A descentrali
zação, sem sombra de dúvidas, 
exige uma significativa mudança na 
cultura instalada na administração 
pública e nos modelos de gestão bu
rocratizados Como registrado pelo 
Ministro Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, Clóvis de 
Barros Carvalho, a opção do go
verno federal é assumir o papel 
de definidor de diretrizes e de co
ordenador de políticas na busca 
da eliminação dos desperdícios, 
de aprimorar a qualidade dos 

'CARVALHO, C B A modernização já começou Rio de Janeiro, O Globo, segunda-feira, 29 de janeiro de 1996, p 7 

'KAPAZ, E Política industrial ou de desenvolimento?, Folha de São Paulo, São Paulo, 31 de janeiro de 1997, Opinião, p 13 
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serviços e elevar o impacto 
redistribuitivo4

• 

A coordenação da ação gover
namental diz respeito aos processos 
de tomada de decisões, em que se 
defende algum tipo de consenso na 
formulação dos programas setoriais. 
A integração prévia das diferen
tes visões assegura decisões mais 
consistentes e com maior qualida
de, assevera o Ministro Clóvis Car
valho As decisões partilhadas apon
tam para uma implementação mais 
eficaz e rápida, pois as dificuldades 
terão sido discutidas e equacionadas 
na formulação consensual As Câ
maras, Comissões e Comitês, den
tre outras formas colegiadas de 
apreciação e discussão dos proble
mas, fortalecem a convicção de ser 
este o caminho da coordenação efi
ciente e eficaz O diálogo estabele
cido de forma coordenada possibili
ta o reconhecimento conjunto das 
prioridades e a conseqüente identi
ficação dos recursos e atenção ne
cessários à execução 

O terceiro ponto é o mais difícil 
de ser alcançado, embora a trans
formação porque vem passando o 
gerenciamento das organizações, 
em todo o mundo contemporâneo, 
reflita as mudanças dos paradigmas 
referenciadores das novas posturas 
de liderança - a hierarquia cede lu
gar à participação - por outro lado, 
a definição de estratégias está sen
do substituída pela clareza de pro
pósitos e o gerente cede posição ao 
líder. 

Em suma, pode-se colocar que o 
Estado abandona o papel de execu
tor ou prestador direto de serviços, 
mantendo-se, entretanto, no papel 
de regulador e promotor destes, fun
ção em que deverá buscar, ao 
mesmo tempo, o controle social 
direto e a participação da socieda
de. Nesta perspectiva, objetiva-se o 
fortalecimento da função de coor
denação do Estado, particularmen
te em nível federal, e progressiva 
descentralização vertical, para os 
níveis estadual e municipal. Simul
taneamente, deve-se reforçar a ad-
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ministração pública, transitando-se, 
de forma programada, da adminis
tração burocrática, rígida e 
ineficiente, voltada para si mesmo 
e o controle interno, na direção de 
uma administração pública gerenci
al, flexível e eficiente, voltada ao 
atendimento da cidadania. 

Premissas para o plano 
cartográfico nacional 

Diante do quadro anterior, um Pla
no Cartográfico Nacional, desvincu
lado de regulamentações ultrapas
sadas, deverá fixar, em nível políti
co, as diretrizes e normas gerais para 
a condução das atividades cartográ
ficas na Administração Pública Fe
deral, sem perder, entretanto, oca
ráter orientador em relação às de
mais esferas do poder público 

A componente estrutural do Pla
no deverá ser assegurada pela enun
ciação das características das car
tas que, regional e tematicamente, 
irão atender às demandas por parte 
da sociedade. Como referência para 
o estabelecimento de escalas e 
abrangência territorial, deverá ser 
considerada a densidade com que 
se processa a apropriação do espa
ço geográfico nos processos de orga
nização social - densidade demográ
fica, distribuição dos estabelecimen
tos agropecuários, segundo as suas di
mensões, redes de circulação 
hierarquizadas pelo volume de fluxo, 
dentre outros indicadores 
socioeconôrnicos capazes de refletir 
a dinâmica da construção territorial. 

A componente conjuntural deve
rá acompanhar o atendimento das 
áreas objeto de intervenção de um 
período de governo, considerando, 
para tal, os projetos prioritários que 
irão demandar informação territori
al adequada e atualizada 

A manutenção do papel da coor
denação através de uma Comissão 
Nacional de Cartografia se faz pri
mordial, contudo, a composição do 
colegiado como hoje estabelecido 
deverá ser revista, tornando-a re
presentativa dos grupos de usuários 
e de produtores. Os segmentos 

acadêmicos e de representação 
social não podem ficar a margem 
dessa coordenação, pelo contrário, 
cresce, visivelmente, a necessidade 
de participação desses agentes so
ciais, na medida em que canalizem 
as demandas e os interesses dos 
mais diversos grupos sociais que 
espelham. 

A atuação do colegiado deverá 
ser marcadamente normativa, esta
belecendo característica e conteú
dos mínimos para processos e pro
dutos que atendam à premissa da 
dinamização dos processos de cons
trução e veiculação da informação 
cartográfica, em sintonia com as de
mandas da sociedade 

Conclusão 
O território brasileiro ainda hoje 

apresenta carências de um mapea
mento adequado em nível de matu
ridade alcançado pela sociedade na
cional, o que se comprova na indis
ponibilidade de informação carto
gráfica suficiente para atender aos 
mais diversos segmentos de usuári
os. O mapeamento disponível mos
tra-se inadequado às reais necessi
dades da sociedade, é escasso e 
mal-definido. A produção cartográ
fica nacional é pouco racional e, em 
decorrência, a atividade cartográfi
ca não é reconhecida ou acaba sen
do desfavoravelmente considerada, 
dando margem a se questionar, in
clusive, se o que hoje se executa não 
será porque assim o demandam os 
próprios cartógrafos. Esse quadro 
precisa, urgentemente, ser alterado, 
sob pena de se perder os ga-nhos 
advindos do emprego das tecnolo
gias de geoprocessamento no pla
nejamento e reconhecimento dos re
sultados da interferência da socie
dade no espaço geográfico. 

O contexto jurídico em que se as
sentam os princípios e diretrizes 
orientadoras de um Plano Nacional 
de Cartografia precisa ser reformu
lado, a regência dos Decretos-Leis 
nnli 243/67 e 1.177171 precisa ser en
cerrada, inserindo-se o Sistema 
Cartográfico Nacional nos princípi
os de uma Administração Pública 
moderna e voltada para o atendimento 
da sociedade 
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Resumo 
Nos últimos anos fizeram-se freqüentes as manifestações da comunidade cartográfica nacional em favor do estabelecimento 

de uma política cartográfica e, associado a esta, um plano cartográfico, de abrangência nacional, que sumarie e articule as de
mandas por informação cartográfica formuladas pelos diversos segmentos da sociedade. Claramente estas manifestações tem 
traduzido as posições dos mais diferentes grupos de interesse que caracterizam e qualificam a própria comunidade Como os 
interesses são diversificados, estas manifestações não permitem a simples incorporação das propostas particulares em um plano. 
Por outro lado, o atual governo conduz a reforma do aparelho do Estado brasileiro sob premissas que destoam daquelas que 
orientaram a construção do embasamento juódico em que até hoje se encontra, assente o Sistema Cartográfico Nacional A 
composição dessas diferentes correntes passa necessariamente pela reconstrução do arcabouço jurídico que dá expressão à 
PolíticaCartográficaN acionai, há que se revogar os Decretos-Leis nº' 243/67 e 1.177/71, substituindo-os por diplomas que orientem 
as ações no âmbito do Sistema Cartográfico N acionai em consonância com as atuais tendências políticas, privilegiando a abertura 
do mercado cartográfico à inventiva dos profissionais do ramo, eliminando-se práticas restritivas encampadas pela legislação 
vigente 

Abstract 
In the last years they were done frequent the national cartographic community 's manisfestations in regard of the estab

lishment of a cartograjhic politics and, associated to this, a cartographic plan, of national inclusion, that summarize and 
mticulate the demandsfor cartographic informationformulated by the severa! segments ofthe society. Clearly these man
ifestations have been translating the positíons ofthe most different groups ofinterest that characterize and they qualify the 
own community As the interests are diversified, these manifestations don 't allow the simple incorporation of the private 
proposals in a plan On the other hand, the current government drives the reform ofthe apparel ofthe Brazilian State under 
premises that discord ofthose that guided the construction ofthejuridical bases in that until today onefinds it seats the National 
Cartographic System The composition ofthose different currents necessarily goes by the reconstruction ofthe juridical structure 
that gives expression to the National Cartographic Politics, there isto revoke them decree-law n. 243167 and n. 1 177171, 
substituting them for diplomas that guide the actions in the ambit of the National Cartographic System in consonance with 
the current political tendencies, privileging the opening ofthe cartographic market to the inventive ofthe professionals of 
the branch, being eliminated practices restrictive assumed by the effective legislation. 

Recebido para publicação em 2 de julho de 1997. 



A divisão regional brasileira m= uma revisão 
bibliográfica 

Introdução 
O símbolo da geografia unitária -

aquela que não 1epara o físico do 
social, o natural do humano, o 
ecológico do cultural - é a região 
Ora, o conceito de região foi vendido 
como sendo um edifício estável 
Só que não é 

(Entrevista concedida por 
Milton Santos à revista Veja, 

em 16/1111994). 

A divisão do espaço geográfico 
brasileiro em regiões é uma tarefa 
de caráter científico ditada tanto 
por interesses acadêmicos, quanto 
por necessidades do planejamen
to e da gestão do território 

Como atividade científica aca
dêmica, a divisão regional é um 
exercício de discussão e elabora
ção de conceitos, teorias e méto
dos que levem a um determinado 
modelo. Esse deve ter como ob
jetivo a ampliação do conheci
mento científico sobre o Território 
Nacional. 

Angélica Alves Magnago* 

A divisão regional, entretanto, 
é também uma tarefa executada 
para subsidiar o planejamento, 
especialmente ao que se refere à 
definição de uma base territorial 
institucionalizada para levanta
mento e divulgação de dados es
tatísticos. Essa característica leva 
a que os planejadores busquem 
um modelo de divisão regional 
onde as unidades identificadas 
tenham coerência interna e um 
certo grau de permanência de seus 
elementos/atributos constitutivos 
Só que o conceito de região, con
forme afirma Santos, não é um 
"edifício estável" 

No caso brasileiro, as primeiras 
tentativas de criação de modelos 
de recortes regionais datam do iní
cio do Século XX. Desde esse 
período, realizaram-se muitos estu
dos de cunho regional, tendo sido 
elaboradas várias propostas de 
identificação de regiões, em dife
rentes escalas espaciais. 

Considerando-se que o concei
to de região não é um edifício es-

tável e que o território brasileiro 
vem passando por processos mui
to intensos de transformação, que 
precisam ser identificados em suas 
particularidades, parece oportuna 
uma revisão dos conceitos e do 
modelo de divisão até agora pro
postos para o País 

Portanto, é objetivo desse tra
balho analisar os diferentes recor
tes regionais elaborados para o 
espaço brasileiro, em diferentes 
épocas, procurando situá-los em 
relação à evolução do pensamen
to geográfico no País, bem como 
em relação às transformações da 
sociedade em sua dimensão espa
ço-temporal 

O marco inicial da 
divisão regional 
brasileira 

A definição do conceito de re
gião, assim como a formulação de 
uma metodologia capaz de iden
tificar, delimitar, descrever e in-

*Geógrafa do Departamento de Geografia- DEGEO- da Diretoria de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- DGC/IBGE 
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terpretar sua forma e conteúdo, é 
preocupação presente na pesquisa 
geográfica, desde o Século XIX1 

Nos estudos geográficos produ
zidos no Brasil, a questão regio
nal começa a ganhar consistência 
teórica a partir do início do Sécu
lo XX, com a obra de Delgado de 
Carvalho, onde é introduzido o 
conceito de região natural. A 
obra desse autor, no que concerne 
à questão regional, pode, assim, 
ser apontada como um marco ini
cial, não apenas na tentativa de 
conceituação, mas na prática de 
divisão regional. 

Delgado de Carvalho, com forte 
influência da Escola Possibilista 
francesa, reconhecia a ação do ho
mem sobre a natureza. Entretanto, 
em sua proposta de divisão regio
nal, elaborada em 1913, com fins 
didáticos, enfatizava a correlação de 
elementos do meio físico, privile
giando, assim, a visão da Escola 
Determinista Ambiental na compre
ensão do espaço geográfico. 

Esse autor apoiava-se na pre
missa de que uma divisão regio
nal deveria ter caráter duradouro, 
o que não poderia ser obtido atra
vés da análise de "fatores huma
nos", muito dinâmicos e mutáveis 
Dessa forma, a divisão proposta 
por Delgado de Carvalho basea
va-se apenas em elementos do 
meio físico, especialmente o rele
vo, o clima e a vegetação, defi
nindo cinco grandes unidades 
naturais, a saber: 1-Brasil Seten
trional ou Amazônico (Acre, 
Amazonas e Pará); 2-Brasil Nor
te-Oriental (Maranhão, Piauí, Ce
ará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas), 3-Brasil 
Oriental (Sergipe, Bahia, Espírito 
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Santo, Rio de Janeiro, Distrito Fe
deral e Minas Gerais; 4-Brasil Me
ridional (São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul); e 
5-Brasil Central (Goiás e Mato 
Grosso) (Mapa 1). 

Esse quadro regional, embora ela
borado visando ao ensino de geogra
fia, teve grande influência nos 
estudos e pesquisas elaborados até 
os anos 30, quando novos conceitos 
foram, então, introduzidos na análise 
regional 

O primeiro modelo 

Os anos 30 e as 
tentativas de divisão 
territorial e regional 

As transformações na organiza
ção do espaço brasileiro, após a 
Revolução de 1930 e a instaura
ção do Estado Novo, deram en
sejo a uma ampla discussão, nos 
meios militares e acadêmicos, so
bre a questão de divisão territori
al e divisão regional 

No que se refere à territoriali
dade, já no ano de 1933, o major 
João Segadas Vianna2 chamava a 
atenção do poder público para a 
necessidade de rever a forma de 
organização territorial do País, 
demonstrando grande preocupa
ção com a formação de blocos 
políticos de resistência em algu
mas Unidades da Federação, es
pecialmente em São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul. Se
gundo esse militar, seria funda
mental dividir Unidades da Federação 
para melhor administrá-las, pois 
os estados mais populosos e de 
maior área vinham dominando a 

economia e a política nacionais, po
dendo vir a se tornarem estados in
dependentes, como foi o caso da 
tentativa de São Paulo Ao senti
mento de regionalismo, Vianna an
tepunha o de nacionalismo, 
revelando o lado ideológico de sua 
proposta 

O resultado final de sua divisão 
territorial seria a fragmentação do 
espaço nacional em 67 unidades 
administrativas, identificadas a par
tir de apenas um critério: a popula
ção residente. 

Além de Vianna, também se des
tacaram, nesse período, as propos
tas de divisão territorial dos políticos 
Teixeira de Freitas e Everardo 
Backheuzer 

A discussão sobre a organização 
do espaço brasileiro, diante do es
forço do governo em modernizar e 
integrar o País, 3 levantou, também, 
as questões do planejamento e da 
administração, deixando clara a ne
cessidade de um maior e mais apro
fundado conhecimento sobre o 
Território Nacional. É dentro desse 
espírito de "redescobrimento" do 
País que foram criados o O Con
selho Nacional de Estatística 
(1936) e o Conselho Nacional de 
Geografia (1937), ligados, efetiva
mente, em 1938, para a formação 
do IBGE4. 

Já como resultado da ação desse 
órgão, é elaborado o Decreto-Lei no 
311, considerado uma Lei Geográ
fica, que dispunha sobre a divisão 
territorial do País Através desse de
creto, definia-se, então, a base ter
ritorial para a organização do poder 
do Estado Novo. 

Concomitantemente ao debate 
sobre a divisão territorial, desenvol-

1 Ver a respeito da evolução do conceito da região em: CORREA, Roberto Lobato Região e organização espacial São Paulo: Ática, 1987 
2 VIANNA, João Segadas Divisão territorial do Brasil Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 2, n 3, p 372·406, jul 1940 
' Ver a respeito em DUARTE Aluizio Capdeville Transformação na divisão territorial do Brasil após 1940, e a produção do espaço geográfico: Relatório de 

pesquisa 1984 Rio de Janeiro: IBGE, 1984 82 p 
4 Penha E li Alves· A criação do IBGE no contexto da centralização política do Estado Novo Rio de Janeiro: IBGE, 1993 124 p (Documentos para disseminação 

Memória Institucional, n 4) 
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veram-se estudos, especialmente a 
partir do final dos anos 30, que pro
curavam entender as transforma
ções do espaço brasileiro, 
identificando e descrevendo zonas 
específicas ou regiões geográficas 
(Mapa 1). No caso de estudos com 
delimitação de zonas específicas, 
com fins de utilização por órgãos 
públicos e/ou privados, pode-sedes
tacar, entre outros: o zoneamento de 
Hugo Hamann, sobre a fisionomia 
econômica brasileira, realizado em 
1939; o zoneamento do Brasil de 
acordo com os tipos regionais de ali
mentos, realizado em 1937 por Josué 
de Castro; e o zoneamento geoeco
nômico, realizado pelo Conselho Téc
nico de Economia e Finanças, em 
1939 

Esses zoneamentos, com objeti
vos específicos, não avançaram, 
contudo, em questões conceituais 
e metodológicas, capazes de le
var ao conhecimento mais apro
fundado sobre a organização do 
espaço brasileiro. Na mesma si
tuação encontravam-se, também, 
os estudos sobre região que, nes
se período, ainda enfatizavam as
pectos vinculados ao meio físico. 

Nesse contexto de controvertidas 
"divisões" do espaço brasileiro, 
segundo critérios muito diversificados, 
e pressionado pela necessidade de 
elaboração do Anuário Estatístico 
Brasileiro, o Conselho Nacional de 
Estatística adota, em 1938, a 
divisão regional em uso no 
Ministério da Agricultura. De 
acordo com esse órgão público, a 
divisão do Brasil em regiões se daria 
da seguinte forma: 

l-Norte - Acre, Amazonas, Pará, 
Maranhão e Piauí; 

2-Nordeste- Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco e 
Alagoas; 

3-Este - Sergipe, Bahia e Espírito 
Santo; 
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4-Sul - Rio de Janeiro, Distrito Fe
deral, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, e 

5-Centro - Mato Grosso, Goiás e 
Minas Gerais. 

É, entretanto, apenas no início 
da década de 40 que a questão da 
divisão regional ganha novas con
tribuições teóricas e metodológi
cas, responsáveis pela elaboração 
da primeira divisão oficial doBra
sil em Grandes Regiões. 

A divisão oficial - 1942 
No final da década de 30 e prin

cípios da década de 40, o IBGE, 
através de seu órgão especializa
do, o Conselho Nacional de Geo
grafia -CNG- encetou uma cam
panha no sentido de que fosse ado
tada, para fins práticos e, sobre
tudo, estatísticos, uma única di
visão regional para o País, exceto 
para alguns casos muito específi
cos. Tal campanha encerrou-se 
com a Circular no 1 de 31 de janeiro 
de 1942 da Secretaria da 
Presidência da República, deter
minando que fosse adotada em 
todos os ministérios a divisão re
gional definida pelo IBGE. 

Procede, aqui, uma sucinta re
trospectiva a respeito dessa pri
meira divisão oficial do País. O 
engenheiro Fábio de Macedo 
Soares Guimarães, chefe da Di
visão de Geografia, unidade res
ponsável, no CNG, pelo referido 
projeto, após estudos minuciosos 
e análise das diferentes propostas 
de divisão regional já apresenta
das por órgãos públicos ou priva
dos e por cientistas isolados, 
respaldado nos reconhecimentos já 
realizados pelos geógrafos do CNG 
ao longo do Território Nacional, pre
parou um parecer optando pela di
visão regional realizada em 1913 por 

Delgado de Carvalho Nessa divi
são, que já vinha sendo utilizada para 
fins didáticos, seriam introduzidas 
pequenas modificações na nomen
clatura e algumas subdivisões. 

A proposta apresentada por Fábio 
de Macedo Soares Guimarães, de 
modo semelhante à de Delgado de 
Carvalho, servia-se da posição 
geográfica para nomear as Grandes 
Regiões e encontrava, também, o 
embasamento para definir as mes
mas nas condições naturais do terri
tório. Prevalecia, dentro de um quadro 
de inter-relações das condições 
físicas, principalmente do clima, da 
vegetação e do relevo, a noção de 
fator dominante - a chamada nota 
característica da região.5 

Elogiada por não desmembrar as 
unidades políticas, a proposta de 
Fábio M. S. Guimarães, ainda de 
modo análogo à de Carvalho, ajus
tava-se às necessidades da adminis
tração pública em geral. Abre-se um 
parêntesis para ressaltar que ambos 
os autores reconheciam que tais li
mites não tinham existência real na 
natureza. 

O presidente da República, de 
posse da proposta de divisão re
gional apresentada pelo IBGE, 
solicitou ao Conselho Técnico de 
Economia e Finanças um parecer 
sobre a mesma, que concluiu pela 
adoção da proposta do CNG, uma 
vez que "foi moldada em princí
pios científico-geográficos, apre
sentando a grande vantagem de 
ser mais estável" (esta estabilida
de da divisão proposta devia-se ao 
fato de a mesma ter-se apoiado, 
como já foi explicitado, nos fatores 
naturais). É bom ressaltar que o 
Conselho Técnico de Economia e 
Finanças havia elaborado, anterior
mente, uma divisão regional doBra
sil em regiões geoeconômicas, em 
número de cinco, tendo em vista a 

5 Ver a respeito do conceito em: GALVÃO, Marília Veloso; Faissol, Speridião Divisão regional do Brasil Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro 
v 31, n 4, p 179-218, out/dez 1969 ' 
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necessidade de se estabelecer um 
plano racional de estudos para a 
Conferência N acionai de Economia. 
Assim, agruparam os estados cujos 
problemas econômico-administrati
vos dependessem de solução co
mum. 

A primeira divisão regional ofici
al (Mapa 2) sofreria duas altera
ções, devido às modificações 
ocorridas na divisão territorial do 
País. A primeira, em 1942/1943, 
ocorreu com a criação de novas uni
dades político-administrativas - os 
territórios federais - que passaram 
a fazer parte da União Território de 
Fernando de Noronha (1942), inclu
ído na Região Nordeste; Guaporé, 
Rio Branco e Amapá (1943), inclu
ídos na Região Norte; Iguaçu 
(1943), incluído na Região Sul; e 
Ponta Porã (1943 ), incluído na 
Região Centro-Oeste A segunda 
modificação ocorreu em 1946, com 
a extinção dos Territórios Federais 
de Iguaçu e Ponta Porã. 

Assim, após essas alterações 
realizadas por determinação 
constitucional, em 1943 e 1946, a 
divisão regional assim se apresentava 

· Região Norte: Estados do Ama
zonas e Pará, Territórios do Acre, 
Amapá, Rio Branco e Guaporé; 

Região Nordeste: Ocidental -
Estados do Maranhão e Piauí; 
Oriental - Estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernam
buco e Alagoas e Território de 
Fernando de Noronha; 

· Região Leste: Setentrional -
Estados de Sergipe e Bahia; Meridi
onal - Estados de Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito 
Federal (a partir de 1960, transformado 
em Estado da Guanabara); 

· Região Sul: Estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul; e 

6 ibid' p 181 

Região Centro-Oeste. Estados 
de Mato Grosso e Goiás (e, a partir 
de 1960, o Distrito Federal). 

Esta primeira divisão regional 
oficial pode ser considerada, sob 
o ponto de vista da abordagem 
metodológica, como empirista, 
visto ter sido o conhecimento do 
real, do objeto, no caso, o Terri
tório N acionai, que serviu de base 
para a referida divisão 

Os geógrafos do então Conse
lho Nacional de Geografia já dis
punham de um conhecimento 
empírico do Território Nacional, 
adquirido através de várias ex
cursões de reconhecimento às 
suas diferentes regiões e, assim 
sendo, segundo Galvão e Faissol· 
"havia uma consciência de dife
renciações regionais, no País, já 
suficientemente importantes para 
que fossem feitos estudos dos 
problemas brasileiros, por re
gião, e para que se divulgassem 
estatísticas, segundo estas mes
mas unidades regionais" 6 

A metodologia empregada ba
seava-se no princípio da divisão, 
isto é, partia do "todo" - o Terri
tório Nacional - que sucessiva
mente se dividia e se subdividia 
em unidades cada vez menores. 
Desta forma, identificaram-se, pri
meiramente, cinco Grandes Re
giões que, correspondendo aos 
espaços mais abrangentes, carac
terizavam-se "pela dominância de 
um certo número de traços co
muns, que as tornaram bem dis
tintas umas das outras"7

• 

Esses espaços foram, então, 
subdivididos em 30 regiões que, 
seguindo a metodologia adotada, 
apresentavam características ho
mogêneas quanto aos aspectos do 
meio físico. Na continuidade do 
procedimento metodológico, fo-

7 ATLAS Nacional do Brasil Rio de Janeiro: IBGE, 1966 122 p 

• Corrêa, op cit , p 26-27 
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ram originadas 79 sub-regiões 
que foram, finalmente, subdivi
didas em 228 pequenas áreas, 
denominadas zonas fisiográfi
cas (Mapa 3). 

A opção técnica pela divisão do 
Brasil em regiões a partir de as
pectos físicos do território apoia
va-se, como já explicitado, na pre
missa de que esses elementos te
riam maior estabilidade de compor
tamento, permitindo a comparação 
de dados estatísticos, coletados 
para esses espaços, ao longo do 
tempo. Entretanto, a metodologia 
adotada na identificação das unida
des espaciais sofreu algumas críti
cas, especialmente no que se refe
re ao caráter de permanência, já que 
as zonas fisiográficas, definidas a 
partir de aspectos socioeconômicos, 
estariam sujeitas a constantes 
transformações, dependendo do 
desenrolar do processo social. 

Outra crítica relevante à Divisão 
adotada diz respeito à fragilidade dos 
limites das zonas fisiográficas, uma 
vez que possíveis 
desmembramentos municipais 
poderiam alterar os recortes inici
ais, comprometendo a malha es
pacial proposta. 

Em relação aos aspectos con
ceituais, a Di visão de 1942 foi, 
igualmente, alvo de críticas. Se
gundo Corrêa8 , quando se tratava 
das unidades de maior extensão, ou 
seja, das Grandes Regiões, regiões 
e sub-regiões, eram utilizados con
ceitos filtrados do determinismo 
ambiental, enquanto nas unidades 
de menor hierarquia consideravam
se aspectos socioeconômicos, os 
quais transformaram as zonas fisio
gráficas em verdadeiras regiões ge
ográficas dos possibilistas (no 
possibilismo, a região geográfica 
abrange uma paisagem e sua exten
são territorial, onde se entrelaçam, 
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Mapa2 

DIVISÃO REGIONAL DO BRASIL 

1942 
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Fonte: Guimarães, Fábio M S Divisão regional do Brasil Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 4, n 1, p 152,jan /mar 1942 

Nota: Cartograma da divisão regional do Brasil para fins práticos, aprovado pelo Conselho Nacional de Geografia 



R bras Geogr, Rio de Janeiro, v 57, n 4, p 1-163, out/dez 1995 71 

Mapa3 

DIVISÃO REGIONAL DO BRASIL - ~ 
EM MACRORREGIOES E ZONAS FISIOGRAFICAS 

1950 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Departamento de Cartografia 
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de modo harmonioso, componentes 
humanos e natureza)9 • 

A Divisão Regional de 1942, 
conforme se observou, constituiu um 
primeiro modelo, de caráter oficial, 
de uma base territorial para fins 
práticos de divulgação de dados 
estatísticos. Apresentava, contudo, 
fragilidades quanto aos aspectos 
teórico-metodológicos adotados 
Segundo Galvão, "este processo de 
divisão continha, assim, em sua 
estrutura, uma contradição com o 
princípio da lógica, segundo o qual 
uma divisão deve seguir, em todos 
os escalões ou níveis, o mesmo cri
tério, apenas com diferentes graus 
de generalização" 10 

O segundo modelo 
Contribuições teórico-metodológi

cas à revisão da divisão regional -da 
década de 40 ao início dos anos 60. 

O período compreendido entre a 
divisão regional adotada oficialmen
te em 1942 e a sua alteração, com a 
proposição de um novo modelo, ao 
final dos anos 60, foi marcado por 
poucos estudos que avançassem na 
discussão teórico-metodológica 
sobre o assunto 

Conforme analisado anteriormen
te, os estudos regionais no Brasil 
achavam-se amplamente apoiados 
na influência de autores europeus, 
especialmente das Escolas 
Determinista Ambiental e 
possibilista, que trabalharam com o 
conceito de "região natural". Essa 
influência foi decisiva na divisão re
gional do Brasil, oficializada em 
1942. Outras tendências, entretanto, 
viriam a se fazer sentir a partir da 
segunda metade da década de 40 

Os anos 40 e 50, como se sabe, 
foram marcados por uma política de 
redemocratização do País e pela 

9 op cit, p 28 
10 op cit , 182 
11 Ver Duarte, op cit 
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transformação de sua economia, 
antes apoiada em atividades rurais, 
para um contexto urbano-industrial 
Essas alterações, evidentemente, 
ocasionaram transformações na 
organização do espaço, quer em sua 
divisão territoriaP 1

, quer na forma 
de se apreender tal espaço. 

Nesse contexto, os estudos regi
onais mostravam uma tendência à 
revisão teórico-metodológica, 
passando os autores a trabalhar com 
o conceito de região geográfica 
Alterava-se, conseqüentemente, o 
próprio método de identificação, de
limitação e compreensão do espaço 
regional 

Entre os estudos que procuraram 
fazer revisão conceitual, merecem 
destaque os realizados pelo Prof. 
Jorge Zarur, ainda na década de 40, 
os de Orlando Valverde, nos anos 
50 e os de Fábio Guimarães e Pedro 
Geiger, já na década de 60. 

Apoiado em estudos de autores 
como Hartshome, Sauer, Bowmann, 
Odum e Whittlesey, Jorge Zarur 
apresentou, em 1946, um 
interessante trabalho sobre análise 
regional12 

Segundo esse autor, na história do 
regionalismo a expressão "região" 
teria duas interpretações: na primeira 
ela seria uma sistematização regional, 
um meio para se conseguir controle 
- região como uma entidade 
abstrata - e, na segunda, uma área 
com certos atributos definidos, ou 
seja, uma entidade real e concreta. 
Ainda no que se refere ao aspecto 
conceitual, Zarur apresentou, no ar
tigo citado, três definições de região: 
a primeira, com sentido geral, 
significando uma área qualquer na 
superfície da terra; a segunda 
apontando para o sentido de uma 

área complexa, com agrupamento 
ou combinação de elementos físicos 
estáticos ou mesmo elementos 
humanos; e, na terceira, assumindo 
que a região seria uma área 
intrinsecamente constituída de 
elementos reais, dinâmicos e 
interdependentes. 

A partir dessas definições, Zarur 
apresentava, nesse seu artigo, o 
conceito de região como sendo: 
" ... uma área concreta, na qual a 
combinação dos fatores ambientais 
e demográficos criaram uma 
estrutura econômica e social 
homogênea". 

Nota-se que esse conceito dife
ria bastante daquele predominante 
nas décadas anteriores, ou seja, a 
"região natural", especialmente no 
que dizia respeito à ênfase dada aos 
aspectos socioeconômicos. Outra di
ferença marcante refere-se ao des
taque dado ao dinamismo regional, o 
que se opunha, na época, à visão da 
região como algo estático, ou pelo me
nos com maior grau de permanência 
do que uma "região humana". 

Zarur fornecia, ainda, nesse arti
go, subsídios à análise regional, 
cabendo destacar a definição de um 
plano de análise que, embora desse 
idéia de um receituário, com regras 
fixas, avançava na discussão do 
papel das atividades econômicas e 
instituições na caracterização dos 
espaços regionais. Chamando a 
atenção para a identificação de pro
blemas regionais e para a proposi
ção de soluções para os mesmos, o 
autor, por fim, revelava uma preo
cupação com o planejamento regio
nal - fato pouco comum nos estudos 
geográficos daquele período. 

Já na década de 50, entre outros 
estudos, pode-se destacar aqueles 
efetuados pelo Prof. Orlando Vai
verde, adotando, também, o con-

12 ZARUR, Jorge Análises regionais-Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 8, n 2, p 177-188, abr /jun 1946 
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ceito de região geográfica. Em seus 
artigos de natureza regional13 

, Vai
verde, apesar de utilizar preferen
cialmente elementos do meio físico 
na identificação e delimitação dare
gião, dava muito destaque ao papel 
do povoamento, privilegiando a aná
lise da evolução da estrutura eco
nômica na caracterização de regi
ões. Observa-se que as regiões por 
ele identificadas, segundo o pensa
mento possibilista de Vidal de la 
Blache, correspondiam ao concei
to de paisagens, ou seja, entida
des concretas, com certo grau 
de homogeneidade, podendo ser 
descritas e entendidas como com
binações específicas de elementos 
físicos e humanos. 

Apesar dos acréscimos de conhe
cimento que estudos como os de 
Zarur, Valverde, Guerra, entre outros, 
trouxeram nesse período, foi somente 
nos anos 60 que o conceito de região 
geográfica passou a merecer maior 
atenção e aprofundamento. 

Como referencial teórico para a 
questão regional, na década de 60, 
pode-se, inicialmente, reconhecer os 
conceitos desenvolvidos por Fábio 
de Macedo Soares Guimarães 14 

Embora não superando totalmen
te o modelo deterrninista/possibilis
ta de região, Guimarães defendia 
conceitos bastante diferentes daque
les que preconizara na década de 
40. Nessa etapa de seus estudos, em 
1963 especificamente, ele conside
rava que: " ... as regiões não são ob
jetos concretos, encontrados na face 
da Terra; de fato não passam de 
"construções mentais" de esquemas 
delineados pelos geógrafos, para 
ajudar a compreender a realidade" 
Dessa forma, "os quadros regionais 
são construções subjetivas ... não têm 
caráter absoluto e variarão com os 

critérios seguidos e com os 
objetivos que têm em vista". 

Diante desse novo referencial, 
Guimarães discutia alguns problemas 
clássicos da geografia regional, 
dentre eles a divisão, a delimitação 
e a nomenclatura das áreas. Em 
relação à divisão regional, admitia 
que grandes áreas poderiam ser 
subdivididas, tanto pela prática do 
parcelamento (método dedutivo), 
quanto pelo agrupamento (método 
indutivo). Afirmava que a divisão 
regional não deveria subordinar-se 
às divisões político-administrativas. 
Criticava o método clássico de de
marcação, através da superposição 
de regiões elementares, propondo 
que grandes áreas fossem divididas, 
supondo uniformidade quanto a 
alguns aspectos importantes: "Quan
to maiores as regiões, maior será o 
grau de generalização, de 
esquematização, e o critério para 
sua individualização que está re
lacionado à escolha de uns poucos 
aspectos, considerados importantes 
para defini -las". A esse fator 
decisivo denominava nota caracte
rística ou leading factor. 

No tocante à questão da deli
mitação, Guimarães sustentava 
que· "O problema principal não é o 
da delimitação, mas sim o da 
determinação das próprias regiões". 
"Não é o continente, mas o conteúdo", 
afirmava E propunha: "Uma vez 
resolvida a individualização de uma 
região e das suas vizinhas, passa-se 
a marcá-las no mapa, separando-as 
por linhas que se limitam esquema
ticamente. O traçado dessas linhas, 
necessariamente, tem muito de arbi
trário, mas poderá apoiar-se num ou 
mais elementos característicos, as 
"notas características" ou leading 
factors a que nos referimos". 
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Outra contribuição de Guimarães, 
no artigo em questão, referia-se ao 
problema da escolha da 
nomenclatura regional Segundo o 
autor, o ideal seria dar à região o 
nome de sua característica princi
pal, individualizadora. Reconhecia, 
entretanto, que a tendência, nos 
estudos regionais, era a de se adotar 
uma nomenclatura popular, já 
consolidada. 

Da análise do pensamento de 
Guimarães, no início da década de 
60, pode-se retirar algumas questões 
importantes para a revisão do mo
delo de divisão regional então vigen
te, a saber: a mudança no conceito 
de região "natural" para "geográfi
ca", o reconhecimento do caráter 
dinâmico das regiões, a assunção da 
região como uma construção men
tal; o uso preferencial do método 
dedutivo de subdivisões sucessivas 
para a identificação de regiões e a 
defesa do uso de leading factors 
na identificação e demarcação de 
unidades regionais. 

Apesar do avanço teórico repre
sentado por esses estudos, a divisão 
regional do Brasil permanecia prati
camente inalterada, ocorrendo ape
nas mudanças na composição inter
na das regiões, como as ocorridas 
em 1960, com a mudança do Distri
to Federal para a Região Centro
Oeste e a criação do Estado da 
Guanabara, na Região Leste. 

Cabe lembrar que tanto os dados 
do Censo Demográfico 1950, quanto 
os de 1960, foram divulgados a partir 
da divisão regional de 1946, utilizan
do-se, igualmente, para esse fim, as 
subdivisões das regiões em zonas fi
siográficas, elaboradas também de 
acordo com o paradigma possibilista. 

Outras contribuições ao debate 
regional vieram a ocorrer a partir 
da segunda metade dos anos 60. 

13 Ver, por exemplo, o artigo de: VALVERDE, Orlando Estudo regional da Zona da Mata de Minas Gerais Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 20, n 
1, p 3-82, jan /mar , 1958 

14 GUIMARÃES, Fábio Macedo Soares Observações sobre o problema da divisão regional Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 25, n 3, p 289· 
311, jul/set 1963 
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Com as mudanças na sociedade 
brasileira, desencadeadas após a 
instalação, no poder, do regime mi
litar de 1964, havia a necessidade 
de se repensar alguns conceitos que 
já não davam conta da explicação 
da realidade brasileira. A centrali
zação do poder, a ideologia da 
integração nacional, e a necessi
dade de modificação na divisão 
territorial do trabalho, passaram a 
ser elementos importantes na 
gestão do território, pelo governo 
militar, com grandes repercussões 
na organização do espaço 

A pesquisa de caráter regional, 
após 1964, em resposta à nova 
ordem social, econômica e política 
vigente no País, passa então a 
privilegiar alguns temas, entre os 
quais podem ser destacados o pró
prio conceito de região, o plane
jamento regional e os conceitos 
de desenvolvimento e desigual
dades regionais. 

Entre os geógrafos que traba
lharam com esses temas pode-se 
citar Guerra 15 (1964) que discu
tia o conceito de região e sua im
portância para o poder nacional. 
Segundo esse autor, as regiões 
geográficas seriam áreas indivi
dualizadas pelo complexo de fato
res fisiográficos e culturais, de in
teresse para o poder nacional. "Os 
fundamentos geográficos do Poder 
Nacional são as grandes regiões 
geo-gráficas, e os fatores são os 
diferentes elementos caracteriza
dores dessas regiões". 

Guena chamava a atenção para 
a importância de se diferenciar re
giões tendo com base fatores 
socioeconômicos: "Assim, as diver
sificações regionais são da maior 
importância para o Poder Nacional. 
Todavia, se houver desequilíbrios 
socioeconômicos muito grandes 
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entre as regiões geográficas de um 
país, a tendência à fragmentação 
da unidade política será grande". 

Começaram, assim, a surgir no
vas tendências no estudo regional, 
que viriam a ser decisivas na elabo
ração de um novo modelo de divi
são regional para o País. 

Espaços homogêneos, 
funcionais e polarizados -
subsídios ao planejamento 
na segunda metade da 
década de 60 

Solicitado a colaborar na elabo
ração do Plano Decenal, que 
nortearia o planejamento nos anos 
60, o IBGE envolveu-se novamen
te com a questão regional. Le
vando-se em conta que duas dé
cadas já haviam transconido desde 
a aprovação da primeira divisão re
gional e que não só o Tenitório 
Nacional já se achava mais conhe
cido, como também novas aborda
gens metodológicas já estavam 
sendo utilizadas, o IBGE concluiu 
que uma nova divisão regional te
ria que ser elaborada. 

Na Resolução que o CNG enca
minhava à sua Secretaria16

, ficava 
claro que o órgão considerava que 
o modelo antigo de divisão regional 
não satisfazia mais aos propósitos 
a que se destinara, tanto para fins 
práticos (base para levantamento 
de dados), quanto para fins 
técnico-científicos (conhecimento 
da realidade do País). O CNG re
conhecia a importância de se aten
der a uma crescente demanda por 
uma divisão revisada, segundo cri
térios e normas atualizados, reco
mendando a adoção de um "crité
rio eclético", onde os conceitos de 

regiões polarizadas e homogê
neas se combinariam a fim de 
atender às finalidades de ordem 
prática Sugeria, por fim, a 
identificação de unidades regionais 
hierarquizadas. 

Essa Resolução do CNG, na re
alidade, vinha ao encontro não ape
nas das necessidades de gestão do 
território, mas também do meio 
técnico-científico, que já trabalha
va com novos conceitos desde o 
início dos anos 60. O modelo de 
região natural, entronizado pela 
Escola Determinista Ambiental e 
ampliado pelos possibilistas para 
região geográfica, estava defini
tivamente superado 

As novas tendências no pensa
mento regional, muito voltadas 
para a questão do planejamen
to, estavam inseridas no conjunto 
de transformações socioeconômi
cas desencadeadas após a li 
Guena Mundial. A maneira como 
vinha-se dando a expansão capi
talista, desde o final daquele con
flito, com suas inevitáveis conse
qüências na produção de novas for
mas de organização do espaço bra
sileiro, acentuava a necessidade de 
reformulação do modelo de divi
são regional do País. 

Segundo Conêa17 
" ••• não se tra

ta mais de uma expansão marcada 
pela conquista territorial, como ocor
reu no final do século passado; ela 
se dá de outra maneira e traz enor
mes conseqüências, afetando tanto 
a organização social como as for
mas espaciais criadas pelo homem. 

Uma nova divisão social e territo
rial do trabalho é posta em ação, 
envolvendo introdução e difusão de 
novas culturas, industrialização, urba
nização e outras relações espaciais ... 

15 GUERRA, Antônio Teixeira A região geográfica e sua importância para o poder nacional Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 26, n 3, p 459-
463, jul lset 1964 

16 BRASIL Resolução n 595 de 17 de junho de 1966 Encarrega a Secretaria Geral de estabelecer as normas para uma nova divisão regional do Brasil Boletim 
de Serviço [do] IBGE, Rio de Janeiro, ano 14, n 732, p 5, 15 jul 1966 
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Trata-se de uma mudança tanto no 
conteúdo como nos limites regionais, 
ou seja, no arranjo espacial criado 
pelo homem". 

Dado o novo contexto político
econômico do País e consideran
do a ampliação do conhecimento 
teórico-metodológico, os estudio
sos da questão regional, fortemen
te influenciados pelas teorias de 
localização de Christaller e dos 
Pólos de Desenvolvimento de 
Perroux e Baudeville, passam a 
utilizar novos conceitos vinculados 
à dimensão espacial do desenvol
vimento econômico. Essa tendên
cia fica muito clara no Congres
so de Integração Nacional, re
alizado na cidade de Salvador, em 
1966. Nesse Congresso, alguns 
geógrafos apresentaram um infor
me sobre os estudos básicos ela
borados, no IBGE, para definição 
de pólos de desenvolvimento no 
Brasil , onde eram discutidas as 
novas abordagens regionais18 

Segundo Pereira et ai. (1967), 
para a elaboração de políticas gover
namentais havia a necessidade de 
reconhecimento de dois níveis 
regionais básicos: o primeiro, mais 
amplo, seria composto por sistemas 
espaciais (compreendendo as 
macrorregiões) e, o segundo, por 
regiões (abrangendo as microrregi
ões, as bacias e as áreas metropoli
tanas, entre outras). Além da 
preocupação com as questões de 
escala espacial, havia a busca da 
compreensão da funcionalidade 
dos locais, bem como procurava-se 
entender as relações entre a 
cidade e sua região. Assumia-se 
que urna cidade dominaria uma região 
através de suas atividades de enqua
dramento terciário. 

17 op cit , p 17 

Com grande influência de 
Rochefort, procurava-se, nesses 
estudos, entender e aplicar os con
ceitos de homogeneidade e pola
rização ao caso brasileiro. Nesse 
sentido, foi realizado um estudo 
preliminar procurando identificar 
os diferentes espaços funcionais 
do País, divididos em regiões de 
nível superior e de segundo ní
vel, tendo sido reconhecidos nove 
pólos de desenvolvimento (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizon
te, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, 
Recife, Fortaleza e Belém) e 66 
centros secundários. O método 
introduzido (Rochefort- Autreux), 
adaptado ao caso brasileiro, 
compreendia os seguintes passos: 

1 º-analisar o equipamento terciário 
polarizador e estudar sua distribui
ção pelos centros urbanos; 

2º - estabelecer a relação entre o 
poder de polarização e a ação 
polarizadora; e 

3º - classificar as cidades segundo 
o grau de polaridade medido atra
vés de notas (scores) atribuídas ao 
equipamento de categorias de ativi
dades terciárias. 

Outro conceito bastante discuti
do, no final dos anos 60, referia-se à 
"homogeneidade de elementos 
ou fatores no espaço" Geiger19

, 

em estudo preliminar de 1967, 
procurava não apenas entender esse 
conceito, mas aplicá-lo à divisão 
regional do Brasil, atendendo, assim, 
às solicitações da Resolução 595, do 
CNG. Nesse texto, o autor afirma
ra inicialmente que "no estudo da 
superfície terrestre, a geografia 
descreve extensões diferenciadas 
do espaço, como reflexos dos fe
nômenos cuja qualificação decor
re de determinadas expressões 
quantitativas". 

75 

A caracterização de uma região 
- "espaço diferenciado da superfí
cie terrestre" - seria feita a partir 
de fenômenos de massa, que po
dem ser quantificados através da 
correlação de diversos fenôme
nos". No tocante à aplicação des
se conceito, Geiger afirmava: " ... 
ao se realizar uma divisão regio
nal do país, caberá verificar, para 
cada região, qual o elemento mais 
dinâmico no sentido da organiza
ção da vida regional, e o que mais 
interfere na evolução de outros 
fenômenos geográficos". 

Geiger procurava, nesse estudo, 
articular, em nível de regiões, os con
ceitos de espaços homogêneos e 
espaços polarizados, mostrando que 
tais espaços nem sempre formari
am "regiões". Chamava a atenção 
para o fato de que, em espaços me
nos desenvolvidos, poderiam formar
se regiões mais homogêneas, com 
vida de relações em tomo da produ
ção, enquanto que em espaços mais 
desenvolvidos, a vida de relações 
seria mais intensa, com variedade de 
unidades internas diferenciadas e 
fenômenos de polarização presidin
do a regionalização. 

Considerando os diferentes tipos 
de "regiões", decorrentes de for
mas diferenciadas de organização 
do espaço, Geiger finalmente 
propunha que, na realização de 
estudos sobre divisão regional, fossem 
utilizados tanto os critérios de homo
geneidade, quanto os de polaridade, 
que deveriam ser confrontados e com
binados, definindo-se níveis 
hierarquizados. 

Os aspectos teóricos e metodo
lógicos da regionalização foram, 
mais tarde, aprofundados por 
Geiger. Em um de seus artigos20

, 

publicado em 1969, o autor ressal-

18 Ver a respeito em: PEREIRA, Rubens de Mattos e! ai Estudos básicos para definição de pólos de desenvolvimento no Brasil Revista Brasileira de Geografia, 
RiodeJaneiro,v 29,n 1,p 82-101,jan/mar 1967 

19GEIGER, Pedro Pinchas Esboço preliminar da divisão do Brasil nas chamadas regiões homogêneas Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 29, 
n 2, p 59-64,abr~un 1967 

20GEIGER, Pedro Pinchas Regionalização Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 31, n 1, p 5-25, jan /mar 1969 
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tava a relação existente entre a for
ma de organização do espaço terri
torial e o grau de desenvolvimento 
do País, afirmando que uma região 
é" ... uma forma geográfica que sur
ge apenas em determinada fase his
tórica de um território". Rompia, 
dessa forma, definitivamente com o 
modelo anterior de região ("natural") 
e assumia que o processo de regio
nalização estava intimamente corre
lacionado ao desenvolvimento indus
trial de um país "Não há regionali
zação sem desenvolvimento indus
trial", afirmava 

Geiger apregoava, ainda nesse 
artigo, que o processo de regio
nalização estava vinculado à 
homogeneização do País, consi
derando, porém, que o desenvol
vimento capitalista traria consigo 
especialização de regiões em de
terminadas produções ou ativida
des Baseado, portanto, no reconhe
cimento da importância da divisão 
territorial do trabalho que, em sua 
opinião, homogeneizaria e, ao mesmo 
tempo, diversificaria o espaço terri
torial brasileiro, o autor propôs uma 
nova abordagem para a identifica
ção de regiões no País·" . a divisão 
de maior hierarquia corresponde à 
distinção de enormes extensões ter
ritoriais, grandes espaços econômi
cos, diferenciados por nível de de
senvolvimento" 

Segundo esse conceito, Geiger 
identificava três macrorregiões, no 
BrasiJ21 : a Amazônia, o Nordeste e 
o Centro-sul ( Mapa 4). Esses 
grandes espaços, por sua vez, 
seriam subdivididos em regiões me
nores, através da análise histórica de 
alguns elementos, tais como: recur
sos naturais e seu aproveitamento, 
movimentos da população; objetivos 
da produção; estrutura social e ba
lanços comerciais e de pagamentos 
inter-regionais. 

Da análise crítica dos estudos ela
borados por Geiger, nesse período, 
assim como aos de outros autores a 
ele contemporâneos, como 
Davidovich, Santos, Becker, Keller 
e Faissol, entre outros, pode-se ve
rificar que foram expressivas as 
contribuições teórico-metodológicas 
dadas à área da geografia regional. 
Com influência de autores estran
geiros, como Friedman e Alonso, 
esses geógrafos brasileiros, ao final 
dos anos 60, passaram a conceituar 
região como "um espaço organiza
do pelo homem", privilegiando, em 
seus estudos, a compreensão da 
evolução de estruturas econômi
cas e sociais e a análise dos flu
xos (mercadorias, pessoas ou capi
tal) regionais. 

Estava, portanto, superado, em 
nível teórico, o modelo anterior de 
análise regional. Na prática, essa 
superação se traduziria na amplia
ção do conhecimento sobre o 
Território Nacional, respondendo, 
assim, à necessidade de mudança 
no modelo de divisão regional 
adotado no País 

O novo modelo • 1969/ 
1970 

Tornada premente a reformula
ção da divisão regional do País, os 
técnicos da Divisão de Geografia do 
IBGE, então responsável por tal 
tarefa, julgaram que uma só divisão 
regional seria insuficiente, dado que 
"a compreensão da organização 
espacial de um país, do ponto de vista 
geográfico, implica a análise das 
duas ordens de fenômenos 
essenciais de uniformidade do 
espaço: regiões homogêneas, 
tratadas como a forma de 
organização em torno da produção, 
e regiões funcionais ou áreas 
distintas, analisadas segundo os 

fenômenos de interação e da vida 
de relação"22

• 

A primeira visava a ser empre
gada para fins estatísticos e a se
gunda, apoiando-se em estudos de 
centralidade e áreas de influência 
dos núcleos urbanos, objetivava, de 
alguma forma, fim da descentraliza
ção. Uma terceira divisão ainda era 
pretendida, através de uma combi
nação das duas primeiras (esta vi
saria a fornecer informações bási
cas às políticas de desenvolvimento 
econômico). 

Em 8 de maio de 1969, a Resolu
ção nº 1 da Comissão Nacional de 
Planejamento e Normas Geográfi
co-Cartográficas, considerando que 
a Divisão Regional então em vigor 
não mais satisfazia tanto para fins 
de tabulações estatísticas, quanto 
para fins didáticos, resolveu aprovar 
uma nova di visão regional (em 1967 
havia sido realizada a mesma, em 
caráter preliminar; a seguir, foi re
vista e oficializada, em 1969). O mo
delo oficializado identificava cinco 
novas Grandes Regiões (especial
mente para fins didáticos) e unida
des menores, as microrregiões ho
mogêneas (para tabulações dos da
dos e estratos de amostragem do 
sistema estatístico, agrupadas por 
estados), ficando os níveis interme
diários para posterior aprovação 
(Decreto nº 67.647, de 23.11.1970, 
publicado no Diário Oficial de 
24.11.1970 e retificado no de 
04.12.1970) 

O artigo 1 ºdo Decreto no 67.647, 
assim explícita: é estabelecida para 
fins estatísticos a seguinte Divisão 
Regional: 

1 - Região Norte. 

Estados do Acre, Amazonas e Pará; 
e Territórios de Rondônia, Roraima 
e Amapá. 

2 'Cabe lembrar que essa divisão havia sido elaborada por Geiger, em 1964, e vinha sendo adotada por alguns técnicos, especialmente geógrafos, em seus 
estudos sobre a organização do espaço brasileiro 

22Ver GALVÃO, M V, FAISSOL, S op cit, p 189-190 
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2 - Região Nordeste: 

Estados do Maranhão, Piauí, Cea
rá, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 
Bahia, e Território de Fernando de 
Noronha 

3 - Região Sudeste: 

Estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Guanabara e 
São Paulo. 

4 - Região Sul: 

Estados do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. 

5 - Região Centro-Oeste· 

Estados de Goiás, Mato Grosso e 
Distrito Federal. 

Ainda nesse decreto, ficou de
finido que, para as unidades me
nores, "a noção fundamental é a 
da uniformidade do espaço, ba
seada nas características socioeco
nômicas que os dados estatísticos 
devem espelhar, espaços estes que 
deverão sofrer modificação, toda 
vez que uma alteração substancial 
desta uniformidade for afetada pelo 
processo de desenvolvimento eco
nômico". Esta seria, portanto, uma 
classificação indutiva, fundamentada 
no conhecimento da realidade a par
tir de uma trajetória ascendente, do 
indivíduo para o todo, através de téc
nica de agrupamento. 

Nessa divisão regional, a ser ado
tada nos anos 70, o conceito de es
paço homogêneo foi definido como 
forma de organização da produ
ção, tendo servido de embasamento 
para a identificação dessas unida
des as análises efetuadas: a) nos 
domínios ecológicos (como estes 
atuam nas atividades e formas de 
organização humana); b) na distri
buição espacial da população (espa
ços caracterizados pelo mesmo 
comportamento demográfico no que 
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se refere aos aspectos quantitativos 
e dinâmicos); c) nas regiões agríco
las (obtidas através da análise da 
estrutura agrária, da forma de utili
zação da terra e da produção agrí
cola), d) nas atividades industriais 
(através do exame da sua evolução 
segundo os gêneros de indústria, sua 
associação, as formas das empre
sas e as dimensões dos estabeleci
mentos); e) na infra-estrutura dos 
transportes (as áreas foram classi
ficadas segundo a maior ou menor 
acessibilidade aos modernos meios 
de transporte); e, ainda, f) nas ativi
dades terciárias não polarizadoras 
(portuárias, turísticas, militares, etc.) 

Foram individualizadas áreas 
que se identificam por certa for
ma de combinação dos elementos 
geográficos, sempre dentro de 
determinado nível de generaliza
ção; desde que mudava substan
cialmente um dos elementos, mu
dava a combinação e passava-se 
à outra unidade. 

Os espaços homogêneos resul
tantes, em número de 361 unida
des, que passaram a ser denomi
nadas de microrregiões homo
gêneas, apareciam distribuídos da 
maneira como se segue, através 
das Grandes Regiões, que passa
ram a se denominar de Macrorre
giões (Mapa 5). 

1 Macrorregiões Microrregiões (n~) 
i 

Norte 28 
Nordeste 128 
Sudeste 111 
Sul 64 
Centro-Oeste 30 

Tais recortes foram usados já 
no Censo de 1970 para a tabulação 
dos dados estatísticos, donde se con
clui que estas substituíram as anti
gas zonas fisiográficas. 

Pelas denominações atribuídas aos 
macroespaços já se percebe uma mo
dificação na delimitação dos mesmos 
A mais expressiva foi o desapareci
mento da Grande Região Leste, 
surgindo em seu lugar a Macrorregião 
Sudeste. Assim, os Estados de Sergipe 
e Bahia, que formavam o Leste Seten
trional, passaram a pertencer à Macror
região Nordeste; os Estados de Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 
Guanabara (transformado em Municí
pio do Rio de Janeiro, pertencente ao 
Estado do Rio de Janeiro, em 1975), 
juntamente com o Estado de São 
Paulo (até então pertencente à Re
gião Sul), passaram a formar um 
novo espaço regional - o Sudeste. 

Será bom registrar que a criação desta 
nova região - o Sudeste - tomava-se 
imperiosa, visto que a SUDENE, órgão 
criado em 1959 pelo Governo Federal 
visando ao desenvolvimento da Região 
Nordeste, já considerava os Estados da 
Bahia e de Sergipe como pertencen
tes ao Nordeste. O mesmo acontecia 
com outros órgãos governamentais. 

Região e 
regionalização na 
década de70 

Os conceitos ligados à 
Teoria Geral dos 
Sistemas e ao Modelo 
Centro - periferia 

A produção científica, no início da 
década de 70, foi profundamente 
marcada pelo difícil período históri
co por que passava a sociedade 
brasileira. Os estudos de cunho 
regional, conduzidos principalmente 
por geógrafos, encontravam-se na 
mesma situação vivenciada em 
outras áreas do conhecimento cientí-
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fico, ou seja, retraídos na quantida
de de trabalho produzido e/ou a 
perda de crítica e criatividade, com
prometendo a qualidade dos estudos 
elaborados. 

Apesar das dificuldades na con
dução da pesquisa científica, algu
mas instituições e alguns profissio
nais destacaram-se, nesse período, 
pela produção e divulgação de 
pesquisas voltadas para a 
compreensão da organização espa
cial brasileira. Entre os profissionais 
que tiveram trabalhos divulgados por 
importantes publicações, como a 
Revista Brasileira de Geografia e o 
Boletim de Geografia Teorética, 
merece inicialmente destaque a 
geógrafa Bertha Becker, por sua 
produção científica voltada para a 
compreensão das relações entre o 
crescimento econômico e a estrutu
ra espacial brasileira. A análise 
crítica de seus artigos, do início da 
década de 70, permite não apenas 
conhecer as tendências teórico-con
ceituais sobre região/regionalização, 
mas também entender o enquadra
mento político do pensamento geo
gráfico naquele período. 

Como contribuição teórica à 
compreensão da estrutura espacial 
brasileira, Becker, em pesquisa 
divulgada em 1972 23 , a partir de 
conceitos vinculados à Teoria Geral 
dos Sistemas e ao Modelo 
Centro-Periferia, afirmava: "O 
sistema espacial se integra através 
de uma estrutura de relações de 
autoridade-dependência exercidas a 
partir de grandes cidades, foco inicial 
das inovações" (p. 101). 

Considera, ainda, que "desenvol
vimento é inovação" (ibid.), sendo 
que " ... os centros inovadores 
constituem core regions ou cen
tros" e que "todas as outras áreas 
do sistema espacial são regiões pe-
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riféricas, definidas por suas rela
ções de dependência com a core 
region" (ibid.). 

Conforme pode-se observar, os 
conceitos emitidos pela autora refle
tiam o momento político vivenciado, 
em que o autoritarismo e o 
centralismo eram pontos de sus
tentação do estado. 

Assim, definia-se a estrutura 
espacial como resultante de rela
ções de autoridade e dependên
cia, sendo a cidade "foco" inicial 
de inovações, ou seja, o grande 
centro seria local de poder, na me
dida em que controlaria o desenvol
vimento. Os conceitos adotados es
tavam ainda impregnados de outra 
característica marcante do período, 
ou seja, a preocupação com a inte
gração nacional - estratégia utili
zada pelo governo militar para a ar
ticulação econômica do espaço bra
sileiro, sob a ideologia desenvolvi
mentista. 
"O aparecimento de novos centros 
na periferia, superando o padrão de 
desequihbrio estrutural dos países em 
desenvolvimento, revela a tendência 
para o padrão de integração 
nacional característico dos países 
desenvolvi dos "24 

Reconhecendo que, nos aspec
tos sociais, "a dinamização do sis
tema não acompanhou o ritmo 
apresentado pelo setor econômi
co", a autora identificava, segun
do o modelo "Centro-Periferia", 
a seguinte estrutura espacial 
(Mapa 6): 

Regiões periféricas dinâmicas 
ou em desenvolvimento, que com
preenderiam as core regions (São 
Paulo e Rio de Janeiro), um centro se
cundário (Belo Horizonte) e um cen-

tro em elaboração (Porto Alegre), 
circundados por regiões dinâmicas 
(grande parte das Regiões Sudeste 
e Sul); 

Regiões periféricas em lento 
crescimento, correspondendo a 
áreas à retaguarda da região dinâ
mica, englobando boa parte da 
região de influência do Rio de 
Janeiro e a área pastoril que contor
naria a periferia dinâmica; 

Regiões periféricas deprimi
das, correspondendo à faixada lito
rânea, Leste e Nordeste do País, 
englobando áreas agrícolas tradici
onais, e 

Regiões de fronteira de re
cursos ou regiões de novas opor
tunidades, compreendendo áreas 
de "avanço de frentes pioneiras 
ativas sobre terras despovoadas e 
matas por desbravar", aí incluída 
a Amazônia como uma periferia 
não integrada. 

Os diferentes tipos de regiões 
definidos pela autora, através da uti
lização dos conceitos da Teoria Cen
tro-Periferia, revelam, conforme 
enfatizado anteriormente, a preocu
pação com a clara definição de con
ceitos capazes de dar um cunho ci
entífico à análise geográfica. Essa 
tendência pode ser observada em 
muitos autores que produziram es
tudos geográficos nesse período, 
sendo determinante, por exemplo, 
até mesmo na linha editorial de al
gumas publicações científicas 25 

Nesse contexto, e interessados na 
compreensão da organização do 
espaço, pode-se, também, destacar os 
geógrafos Geiger e Davidovich que, 
em 197 4, escreveram um importante 

23BECKER, Bertha K Crescimento econômico e estrutura espacial do Brasil Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 34, n 4, p 101-116, out /dez 1972 
24 ibid p 114 
25 Em Rio Claro (SP), foi lançado o periódico "Boletim de Geografia Teorética" que, em seu segundo número, apresentava artigos como "Modelo e paradigmas 
em geografia" de José Alexandre Diniz, e "Teoria dos sistemas" de Antônio Christofoletti Já em 1974, o IBGE publicou "Urbanização e regionalização: relações 
com o desenvolvimento econômico"- uma coletânea de textos, selecionada por Speridião Faissol, de diversos autores estrangeiros, tais como: Brian Berry, 
François Perroux, Gunnar Olsson, A Brown/John Holmes, entre outros, que difundiam novos conceitos e/ou teorias 
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artigo sobre os efeitos da urbanização 
na estrutura espacial do País 26. 

Tendo como objetivo geral repen
sar a aplicação da Teoria Centro
Periferia ao caso brasileiro, os auto
res procuraram demonstrar que a 
organização espacial daquele perío
do representava o reflexo de um sis
tema de relações entre uma econo
mia industrial e um poder oficial que 
sustentavam o desenvolvimento de 
formas capitalistas de produção. 
Como uma grande contribuição te
órica, esse artigo apontava fatores 
de reelaboração da estrutura espa
cial do País. 

Além da economia industrial e da 
atuação política federal incorpora
dora de interesses econômicos, ou
tros elementos eram utilizados na 
identificação da nova estrutura es
pacial, tais como o papel dos trans
portes, o processo histórico de cada 
região e a posição das mesmas em 
relação à área considerada "centro", 
ou seja, o Sudeste. Os autores cha
maram a atenção para um elemen
to pouco analisado nos estudos do 
início dos anos 70, ou seja, a repre
sentatividade e a participação do 
empresariado regional na estrutura
ção do espaço Em suas críticas ao 
modelo Centro-Periferia, discutiam, 
para o caso brasileiro, a existência 
de um "centro", espacialmente re
lacionado a uma única área geográ
fica e ligado a periferias, hierarqui
camente dependentes dele. Valori
zando o histórico da ocupação do 
Território Nacional, os autores pro
punham um novo modelo de análise, 
com ênfase no conhecimento dos 
processos de litoralização e inte
riorização que, segundo eles, respon
deriam melhor à compreensão da 
estruturação do espaço brasileiro. 
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Técnicas quantitativas 
na análise regional 

Outro autor importante para o 
entendimento dos conceitos de re
gião e regionalização utilizados nos 
anos 70 é Speridião Faissol Pro
fessor universitário e pesquisador do 
IBGE, com vários trabalhos publi
cados na Revista Brasileira de 
Geografia, ele exerceu grande influ
ência nos rumos da pesquisa daque
les anos. Apoiado na Teoria Geral 
dos Sistemas, foi um dos principais 
responsáveis pela introdução de 
técnicas quantitativas na análise 
regional, entre elas a correlação, a 
regressão e a análise fatorial 
Através dessas técnicas, funda
mentadas no positivismo lógico, e 
subsidiado pela Teoria Geral dos 
Sistemas, Faissol procurava identi
ficar modelos espaciais, definindo 
região 27 como:" .. um conjunto de 
lugares caracterizados por um ele
vado grau de similaridade ou 
homogeneidade, homogeneidade 
esta definida em termos de um cri
tério específico" (p. 155). 

Para o autor em questão, " .. re
gionalização e tipologia são con
ceitos semelhantes, sendo a dife
rença essencial apenas a contigüi
dade territorial" (ibid.) 

Em artigo 28 apresentado em 1973 
na CONFEGE, Faissol diferenciaria 
regiões homogêneas e regiões funcio
nais. A primeira seria definida como 
um agregado de unidades espaciais, 
formando unidades maiores, segundo 
critérios que definiriam atributos para 
os lugares considerados. Para a iden
tificação desse tipo de região sugeria o 
uso da matriz geográfica (lugar/atribu
to). Já as regiões funcionais seriam de
finidas como agregados de unidades 
espaciais, que formariam unidades mai-

ores, defmidas segundo associações 
funcionais. Na identificação desses 
espaços seria utilizado outro tipo de 
matriz, onde se analisariam pares de 
lugares e seu relacionamento fun
cional 

Sob a influência da Teoria! Geral 
dos Sistemas e seguindo os modelos 
estatísticos de classificação de 
lugares difundidos por Faissol e 
outros geógrafos, vários estudos 
foram produzidos, destacando-se os 
de Divisão do Brasil em Regiões 
Funcionais Urbanas e Mesorregiões 
Homogêneas 

As regiões funcionais 
urbanas · 1972 

Seguindo os modelos teórico-me
todológicos descritos anteriormente, 
técnicos do IBGE definiram, em 
1972, as regiões funcionais urba
nas29 como· 

"... um sistema hierarquizado 
de divisões territoriais e de ci
dades que podem servir de mo
delo tanto para uma política 
regionalizada de desenvolvimen
to, como para orientar a raciona
lização no suprimento de serviços 
de infra-estrutura urbana através 
da distribuição mais adequada". 

A metodologia adotada no estu
do, subsidiada por questionários es
pecíficos, aplicados em 1966, con
sistia, em síntese, na contagem de 
relacionamentos ou vínculos 
mantidos entre os centros urba
nos através de setores de ativida
de Procurava-se medir os fluxos 
agrícolas e fluxos de distribuição 
de bens e serviços, utilizando-se 
como indicadores a rede viária e os 
locais de distribuição de bens e 
serviços. 

26 GEIGER, Pedro Pinchas, Davidovich, Fany Rachei Reflexões sobre a evolução da estrutura espacial do Brasil, sob o efeito da industrialização Revista 
Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 36, n 3, p 3-29, jul /set 1974 

27 FAISSOL, S Teorização e quantificação na geografia Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v 34, n 1, p 145-164, jan /mar 1972 
28 lbid Um mo.delo de análise regional para fins de planejamento econômico: integração de sistemas de regiões formais e funcionais Revista Brasileira de 
Geografia, R1o de Jane1ro, v 35, n 1, p 71-85, jan /mar 1973 
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Como resultado dessa pesquisa 
que pretendia ser" ... modelo de Di
visão Regional do Brasil para fins 
de ação administrativa, foram 
hierarquizados 718 centros urbanos, 
sendo identificados. 

.10 centros metropolitanos, aí en
globados a grande metrópole naci
onal, a metrópole nacional, os 
centros metropolitanos regionais e 
os centros macrorregionais; 

• 66 centros regionais, subdivididos 
em centros de duas hierarquias (2a 
e 2b), 

• 172 centros sub-regionais, subdivi
didos em centros de duas hierar
quias (3a e 3b); e 

.470 centros locais, subdivididos em 
centros de duas hierarquias ( 4a e 4b ). 

As regiões funcionais urbanas 
foram alvo de uma reavaliação em 
1976, mas somente foram revistas 
e republicadas em 1987, com o títu
lo de Região de Influência das 
Cidades. 

As mesorregiões 
homogêneas - 1976 

Igualmente apoiado na Teoria 
Geral dos Sistemas e em métodos 
de análise quantitativos e tendo como 
objetivo geral "... dar maior 
flexibilidade na escolha de unidades 
observacionais, que fossem ao mes
mo tempo adequadas para o objetivo 
de um determinado estudo e para o 
qual os dados necessários para o de
senvolvimento do trabalho fossem 
significativos", o IBGE definiu, em 
1976, um novo conjunto de regiões 
brasileiras - as mesorregiões ho
mogêneas. Tais unidades espaciais, 
em escala intermediária entre as 
micros e as macrorregiões, visavam 
a aprimorar a divulgação de dados 

censitários, sem perigo de individua
lização de informações, como forma 
de subsidiar as políticas de planeja
mento, então em vigor. 

Definidas como unidades territori
ais resultantes da agregação de 
microrregiões, as mesorregiões se
guiram a mesma linha conceitual 
adotada no estudo daqueles espa
ços homogêneos, em 1969/1970. 
Utilizou-se, portanto, o critério da 
homogeneidade intragrupos, defi
nido segundo os setores básicos das 
atividades econômicas e indicado
res de desenvolvimento urbano e 
rural. Os conceitos utilizados gera
ram um amplo conjunto de variáveis 
que, trabalhado quantitativamente por 
análise fatorial, de agrupamento e 
multidiscrirninatória, deu origem a 87 
unidades espaciais em nível mesorre
gional. 

A abordagem regional 
na década de 80 

Região e regionalização 
segundo o materialismo 
histórico 

Os anos 80 foram marcados por 
grandes transformações na 
sociedade brasileira, decorrentes, 
principalmente, do processo de 
abertura política iniciado neste 
período O meio acadêmico, os 
profissionais que trabalhavam no 
planejamento e os que elaboravam 
pesquisas sobre a realidade do País 
procuravam entender esse novo 
contexto à luz de enfoques bastante 
diversificados. 

No que se refere aos estudos 
geográficos e, em particular, à 
questão regional, passam a ser muito 
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discutidos o processo de expansão 
do capitalismo e as diferentes 
formas espaciais que dele resultam 
a partir de conceitos oriundos da 
Teoria Marxista. 

Nesse contexto, cabe destacar a 
contribuição teórica, sem dúvida 
decisiva, dada por Milton Santos, 
a partir do final da década de 70 
Em 1978, esse autor publicou o livro 
"Por uma Geografia Nova" 30 

que, como o próprio subtítulo afir
mava, ia "da Crítica da Geografia 
a uma Geografia Crítica". Tal obra 
pode ser considerada um marco 
para os estudos geográficos 
produzidos no Brasil, pois, além de 
apresentar uma revisão crítica do 
pensamento geográfico até aquele 
momento, introduzia novos concei
tos e teorias. A partir da discussão 
de um novo paradigma (a natureza 
"definida como o conjunto de todas 
as coisas existentes ou, em outras 
palavras, a realidade em sua totali
dade") 31 e apoiado em uma clara 
definição do objeto de estudo da 
Geografia (o espaço social), Santos 
introduzia conceitos fundamentados 
no marxismo, tais como: totalidade, 
modo de produção, formação social 
e dialética do espaço, entre outros 

Para esse autor, "o espaço, espa
ço paisagem, é o testemunho de um 
momento do modo de produção nes
tas suas manifestações concretas, o 
testemunho de um momento do 
mundo 32• 

Como categorias fundamentais 
desse espaço identificava a totalida
de e o tempo, reconhecendo que 
"como o acontecer sobre o espaço 
não é homogêneo, a noção de lugar 
e de área se impõe, impondo ao 
mesmo tempo a categoria de escala, 
isto é, a fração de espaço dentro do 
espaço total" 33

• 

29 DUARTE, A C et ai Proposição metodológica para revisão da divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas Revista Brasileira de Geografia, Rio de 
Janeiro, v 38, n 2, p 100-129, abr /jun 1976 

30 SANTOS, Milton Por uma geografia nova São Paulo: Hucitec: Ed da USP, 1978 
31 ibid' p 158 
32 ibid' p 138 
33 ibid' p 176 
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Os conceitos discutidos por 
Santos traziam, portanto, uma nova 
abordagem para a Geografia, sendo 
que, para os estudiosos da questão 
regional, o conceito de Totalidade 
abria novas possibilidades de análise. 
Para Milton Santos, a noção de 
totalidade seria inseparável da noção 
de estrutura, sendo ambas apoiadas 
na realidade social· 

"A totalidade espacial, que é uma 
dessas estruturas da sociedade, tam
bém deve ser tratada em termos de 
subestruturas (são subestruturas 
para a sociedade como um todo, 
para a totalidade espacial são sim
plesmente estruturas). Aqui cabe 
falar dos lugares e dos subespaços, 
áreas que na linguagem tradicional 
dos geógrafos chamam-se, mais fre
qüentemente, regiões" 34

• 

Seguindo essa mesma linha de 
pensamento na compreensão da 
organização do espaço, deve-se des
tacar a contribuição teórico-metodo
lógica de outro geógrafo: Aluizio 
Capdeville Duarte. Este , em 1980, 
publicou um importante artigo, onde 
fazia várias considerações metodo
lógicas sobre o processo de regio
nalização 35

• 

A partir de uma revisão concei
tual, o autor identificava, nesse es
tudo, quatro tipos principais de 
abordagem regional, segundo dife
rentes fases: a regionalização como 
diferenciação de áreas; a regiona
lização como classificação; a regi
onalização como instrumento de 
ação, e a regionalização como pro
cesso Identificava, entretanto, na
quele início de década, um outro 
movimento teórico no sentido da 
compreensão da região como uma 
totalidade social: 

"A nova abordagem regional está 
relacionada ao conceito de espaço 

34 ibid' p 171 

como um produto da sociedade. Esta 
é teorizada como uma totalidade, 
expressa sob os conceitos do ma
terialismo histórico e investigada 
pelo método dialético. Dois con
ceitos são fundamentais nessa con
cepção, o de modo de produção e o 
de formação social. Dessa forma, a 
nova abordagem conceitual de regi
onalização está relacionada à tota
lidade social. Como tal está implí
cito que a região é analisada como 
um reflexo espacial daquela to
talidade" 36

• 

Duarte discutia, ainda nesse arti
go, a influência de alguns autores, 
não geógrafos, na formação desse 
novo referencial teórico para estu
dos regionais, destacando os estu
dos de Lipietz 37 (1979)e de Olivei
ra 38 (1977). 

O primeiro desses dois autores de
fendia a noção de que a estrutura 
do espaço seria resultante da ar
ticulação de modos de produção e 
que a região seria a dimensão es
pacial de relações sociais contra
ditórias. Já Oliveira conceituava 
região como um espaço onde a 
reprodução do capital se proces
saria de maneira específica, geran
do uma forma específica de luta de 
classe onde o econômico e o polí
tico se fusionariam, assumindo uma 
forma especial de aparecer no produto 
social e nos pressupostos da reposição. 

Embora esses dois autores traba
lhassem com definições diferentes de 
região, nota-se que a abordagem é 
semelhante, com ênfase ora em aspec
tos econômicos, ora em elementos 
político-ideológicos. A região é 
analisada não como um espaço defini
do por atributos ou relações internas, 
mas sim pelo resultado de processos 
abrangentes que atuam sobre a totali
dade espaço-social. 

Ainda na linha de abordagem 
marxista aos estudos regionais, pode
se destacar, na década de 80, a 
atuação do Núcleo de Estudos Re
gionais da UNICAMP. Baseado na 
discussão realizada na mesa redonda 
"A Questão Regional é Relevante 
para as Ciências Sociais?", no IX 
Encontro Anual de 1985, o NER 
publicou uma série de artigos sobre 
região e regionalidade de autores como 
Ademir Gebara, Paulo H. N. Martins 
e Héctor H. Bruit 39• 

Muitas outras contribuições teó
ricas, na década de 80, foram fun
damentais para o avanço do conhe
cimento regional do País. Além do 
já citado trabalho de Francisco de 
Oliveira, baseado na experiência 
nordestina do autor, a SUDENE 
publicava em 1984 a obra "Desi
gualdades Regionais do Desenvol
vimento Brasileiro", do grupo 
PIMES, onde o recente processo 
de expansão capitalista era anali
sado em relação ao todo do País e 
a cada região, em particular. 

A sistematização do conhecimen
to regional, na década de 80, teve ain
da uma grande contribuição através 
de Corrêa, já citado anteriormente, 
com a publicação do livro "Região 
e Organização Espacial". Nessa 
obra, o autor, além de fazer, à seme
lhança de Santos, uma revisão das 
correntes do pensamento geográfico, 
avançava na definição dos conceitos 
de região e de organização espacial. 

Região e identidade regional foram, 
ainda, alvo de discussão por Costa 4D, 

que realizou, em 1988, estudos tendo 
como área de observação o Estado 
do Rio Grande do Sul. Este autor, ba
seado no conceito de totalidade soei-

35 DUARTE, Aluizio Capdeville Regionalização: considerações metodológicas Boletim de Geografia Teorética, Rio Claro, v 1 O, n 20, 1980 
36 1bid,p 17 
37 LIPIETZ, A E! capital e su espacio México: Síglo Vienteuno, 1979 
38 OLIVEIRA, Francisco Elegia para uma re(li)gião Rio deJaneiro: Paz e Terra, 1977 
39 GEBARA, Ademir et ai História regional: uma discussão Campinas: Ed Unicamp, Núcleo de Estudos Regionais, 1987 

4° COSTA, Rogério Haesbaent da Latifúndio e identidade regional Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988 
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al, defendido por Duarte, definia re
gião como: 

" .. um espaço (não institucionali
zado como Estado-Nação) de identi
dade ideológico-cultural e representa
tividade política, articulado em função 
de interesses específicos, geralmente 
econômicos, por uma fração ou bloco 
"regional" de classe que nele reconhe
ce sua base territorial de reprodução" 41

• 

Segundo sua concepção, regio
nalismo definia-se como 

" . um processo de criação e sus
tentação de determinados significa
dos sociais, relacionados sempre a 
um dado território, através dos quais 
uma fração de classe, hegemônica 
ou portadora de alguma bandeira 
autonomista, procura valer de seus 
interesses- de natureza político-eco
nômica e/ou identidade cultural (que 
também não pode ser separada de 
uma fragmentação política)- frente 
aos interesses da classe dominante 
em nível de Estado-Nação" 42

• 

Os dois conceitos (região e regi
onalismo) se articulariam, ainda se
gundo Costa, no que este denomi
nou processo social. 

" ... modo como as regiões se arti
culam ou se dissipam, a dialética en
tre regionalismo e espaço, ou seja, o 
processo histórico de sua origem, afrr
mação e dissolução, que pode ter dis
tintas características, de acordo com 
as diferentes formas de manifestação 
da identidade regional" 43

• 

Na análise dos principais concei
tos apresentados acima, pode-se 
constatar que, embora com nuances 
diferentes, a base teórica utilizada 
pelos diversos autores é a mesma, 
podendo-se afirmar que essa tendên
cia de pensamento, fundamentada no 
materialismo histórico, marcou os 
estudos regionais da década de 80. 

"lbid' p 10 
42 lbid' p 26 
43 lbid' p 27 

As Microrregiões e 
Mesorregiões 
Geográficas - 1989/1990 

No final da década de 80, encon
trava-se o Brasil com uma estrutu
ra espacial muito diferente daquela 
que serviu de referência para a 
Divisão Regional realizada em 1970. 
Entretanto, ainda era essa a divisão 
macrorregional oficialmente 
adotada, apesar de existir uma pre
ocupação, nos meios acadêmicos e 
nos órgãos de pesquisa, quanto a sua 
validade como modelo que 
espelhasse a realidade brasileira. 

Na impossibilidade de se redefi
nir, naquele momento, o modelo 
macrorregional, o Departamento de 
Geografia do IBGE passou, em 
1988, a rever as divisões dos espa
ços intermediários, ou seja, as me
sorregiões e microrregiões homogê
neas, à luz de conceitos diferentes 
daqueles usados na década anterior. 

Partia-se da premissa que o de
senvolvimento capitalista de produ
ção teria afetado de maneira 
diferenciada o Território Nacional, 
com algumas áreas sofrendo 
grandes mudanças institucionais e 
avançossocioeconômicos,enquan
to outras se manteriam estáveis ou 
apresentariam problemas acentuados. 
Reconhecia-se o papel das condições 
naturais na orientação das formas 
de ocupação e produção agrárias, 
bem como identificavam-se os 
processos de metropolização e in
dustrialização como elementos 
estruturadores do espaço. 

Assim, os estudos realizados para 
a nova divisão do Brasil em 
subespaços regionais - que só viri-
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am a ser publicados em 1990 -
utilizaram uma base conceitual que 
afirmava: 

"A dinâmica do processo de 
desenvolvimento capitalista, em nos
so País, pode ser traduzida pela ine
vitável desigualdade na organização 
espacial que comporta diferentes 
formas de subordinação do traba
lho ao capital e pela atuação cres
cente do papel do Estado naquele 
processo" 44

• 

Diferentemente do modelo ante
rior que partira da agregação de áre
as segundo critérios de homogenei
dade, a metodologia adotada nesses 
estudos apoiava-se na noção de to
talidade nacional, tomando as Uni
dades da Federação como universo 
de análise Através do método de 
divisão sucessiva desses espaços -
as UFs - identificaram-se, posteri
ormente, as mesorregiões e mi
crorregiões que passaram, então, 
a ter denominação de geográficas, 
em lugar de homogêneas. 

Como mesorregião geográfica 
passou-se a denominar uma área 
individualizada, em uma Unidade da 
Federação, que apresentasse for
mas do espaço geográfico definidas 
pelas seguintes dimensões·" ... o pro
cesso social, como determinante, o 
quadro natural, como condicionante, 
a rede de comunicação e de luga
res, como elemento de articulação 
espacial" 45

• 

Já as microrregiões geográfi
cas, consideradas como partes das 
mesorregiões, foram definidas por 
suas especificidades quanto à estru
tura da produção agropecuária, in
dustrial, extrativa mineral e pesquei
ra. Para a compreensão das 
especificidades da estrutura produ
tiva, utilizaram-se, também, informa-

44 DIVISÃO Regional do Brasil em mesorregiões e microrregiões geográficas: Rio de Janeiro: IBGE, 1990, v 1: Brasil 
45 Op cit, p 8 
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ções sobre o quadro natural e sobre 
relações sociais e econômicas 
particulares, compondo a vida de 
relações locais. 

O novo modelo de mesorregiões 
e microrregiões geográficas resultou 
em um quadro final bastante 
diferente daquele definido em 1968, 
apresentando um número maior 
tanto de unidades de menor área 
quanto de espaços intermediários 
Tabela 1). 

Em termos de divisão regional, de 
caráter oficial, para fins de levan
tamento e divulgação de dados 
estatísticos, as mesorregiões e as 
microrregiões geográficas constituem 
o último modelo, estando em vigor 
até os dias de hoje (Mapa 7) 

No que se refere à divisão 
macrorregional, continua prevalecen
do a estrutura regional identificada em 
1970, o que sugere uma urgência em 
sua revisão. 

Considerações finais 
Esse estudo, que ora chega ao 

final, teve como objetivo fazer uma 
revisão dos diferentes modelos da 
divisão regional brasileira, 
procurando situá-los em relação à 
evolução do pensamento geográfi
co, desde o início do Século XX até 
o começo da década de 90. Como 
é inevitável, nesse tipo de revisão, 
deixou-se de abordar algumas 
questões importantes relativas ao 
assunto, bem como não foram 
analisados vários autores que 
elaboraram trabalhos sobre região/ 
regionalização. Apesar dessas 
limitações, o estudo realizado 
procurou fornecer uma visão geral 
do assunto, o que permitiu elaborar 
um quadro final sobre os principais 
aspectos abordados, trazendo algu
mas conclusões sobre a questão da 
divisão regional brasileira (Anexo
Quadro-Resumo) 

Em primeiro lugar, foi possível 
observar que a preocupação com o 
tema região sempre esteve presen-
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te nos estudos geográficos. Passan
do por períodos importantes da 
história recente do País, foram vári
as as contribuições teórico-metodo
lógicas, indo desde o determinismo 
ambiental até o materialismo histó
rico, para o processo de identifica
ção e delimitação de recortes regi
onais, em diferentes escalas. 

Apesar dessa variedade de en
foques, verificou-se um certo grau 
de permanência das divisões 
macrorregionais, que, desde 1913, 
passaram por poucas alterações em 
suas concepções. De fato, os 
recortes macrorregionais 
oficialmente adotados sempre foram 
em número de cinco grandes áreas, 
sendo que apenas algumas Unidades 
da Federação (MA, PI, BA, SE e 
SP) alternaram, ao longo do tempo, 
sua inclusão nos blocos regionais A 
preferência por uma nomenclatura 
baseada na posição geográfica das 
áreas é outra característica das 
divisões regionais adotadas, tendo sido 
marcante a utilização de elementos 
do quadro físico na identificação e de
limitação das mesmas, apesar da evo
lução teórica já referida. 

Outra constatação sobre a divisão 
regional brasileira refere-se a seu 
sentido utilitário, já que as regiões vêm 
sendo oficialmente adotadas como 
base territorial para levantamento e 
divulgação de dados estatísticos 

Em função desse fato, a delimi
tação das regiões segue os limites 
político-administrativos de suas uni
dades componentes, ou seja, dos 
estados e dos municípios. Altera
ções em uma dessas unidades podem 
ocasionar, portanto, modificação no 
traçado das regiões. No caso dos 
espaços maiores, as alterações pro
cessadas, ao longo do tempo, de
correram, principalmente, da 
criação de novos estados e da 
passagem de alguns territórios para 
a categoria de estados, sem 
modificação quanto aos limites 

regionais Como exceção a essa 
regra, deve-se mencionar a criação, 
em 1988, do Estado do Tocantins 
que, formado pela agregação de 
alguns municípios goianos, portanto 
da Região Centro-Oeste, passou a 
pertencer a outro bloco regional, no 
caso, a Região Norte 

Em relação aos espaços meno
res - as micros e mesorregiões -
observou-se que, contra\riamente ao 
que sucedeu com as Grandes 
Regiões, as diferentes concepções 
teóricas vêm alterando significativa
mente as divisões regionais, 
ocasionando tanto mudança no 
número de unidades identificadas, 
quanto na forma de se apreender o 
conteúdo interno das mesmas Essa 
situação, entretanto, não é decorren
te apenas da evolução do pensamen
to geográfico. A própria dinâmica 
político-econômica do País requer uma 
constante atualização da malha 
microrregional e, conseqüentemente, 
da mesorregional, uma vez que são 
freqüentes os processos de emanei
pação de distritos, passando a formar 
novos municípios, bem como alteram
se, com o tempo, as próprias carac
terísticas definidoras das áreas 

Nesse quadro de grandes trans
formações na organização do espa
ço brasileiro, verifica-se que as 
últimas alterações na divisão regi
onal institucionalizada datam de 
1990. Seria esse modelo capaz ain
da de expressar a realidade brasilei
ra ao final do Século XX? As novas 
discussões teóricas vêm trazendo ao 
debate o papel do lugar, do local 
diante do processo de globaliza
ção/mundialização que envolve 
toda a sociedade, todos os países. Sob 
esse novo paradigma, seria possível 
ainda pensar o regional? Como se 
definiria uma região? Esse é um novo 
desafio, mas, igualmente, uma 
instigante tarefa, para aqueles que 
procuram entender, geograficamen
te, o espaço brasileiro. 
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Tabela 1 • Divisão do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões 

Divisão Regional Mesorregião Microrregião 

Unidades da Numero Variação Numero Variação 

Federação Homogêneas I Geográficas Numero I % Homogêneas 1 Geográficas Numero I % 

Brasil 92 137 45 49 370 558 188 51 

Região Norte 

Rondônia 2 2 4 8 4 100 

Acre 2 100 2 5 3 150 

Amazonas 2 4 2 100 7 13 6 85 

Roraima 2 100 4 3 300 

Pará 3 6 3 100 15 22 7 47 

Amapá 2 100 2 4 2 100 

Tocantins 2 100 5 8 3 60 

Região Nordeste 

Maranhão 4 5 25 16 21 5 31 

Piauí 3 4 33 11 15 4 36 

Ceará 4 7 3 75 23 33 10 44 

Rio Grande do Norte 3 4 33 10 19 9 90 

Paraíba 3 4 33 12 13 11 92 

Pernambuco 4 5 25 12 19 7 58 

Alagoas 3 3 9 13 4 44 

Se1gipe 2 3 50 8 13 5 44 

Bahia 5 7 2 40 26 32 6 23 

Região Sudeste 

Minas Gerais 8 12 4 50 46 66 20 44 

Espírito Santo 2 4 2 100 8 13 5 63 

Rio de Janeiro 5 6 20 14 18 4 29 

São Paulo 9 15 6 67 43 63 20 47 

Região Sul 

Paraná 4 10 6 150 24 39 15 63 

Santa Catarina 4 6 2 50 16 20 4 25 

Rio Grande do Sul 6 7 17 24 36 12 50 

Região Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul 4 4 9 11 2 22 

Mato Grosso 4 5 25 11 21 10 90 

Goiás 4 5 25 16 18 2 13 

Distrito Federal 

Fontes Censo Demográfico 1980 Dados gerais, migração, instrução, fecundidade, mortalidade Rio de Janeiro IBGE, v 1, t 4, n 1, 1983, Divisão do Brasil em 
mesorregiões e microrregiões geográficas Rio de Janeiro IBGE, 1990 V 1 Brasil 
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Mapa7 

DIVISAO REGIONAL DO BRASIL 
EM MACRORREGIÕES E MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS 

1989 

U!«.l>lll 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Departamento de Cartografia 
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Resumo 
No caso brasileiro, as primeiras tentativas de criação de modelos de recortes regionais datam do início do Século XX Desde 

esse período, realizaram-se muitos estudos de cunho regional, tendo sido elaboradas várias propostas de identificação de regiões, 
em diferentes escalas espaciais Considerando-se que o conceito de região não é imutável e que o território brasileiro vem passando 
por processos muito intensos de transformação, que precisam ser identificados em suas particularidades, parece oportuna uma 
revisão dos conceitos e do modelo de divisão até agora propostos para o País Portanto, é objetivo desse trabalho analisar os 
diferentes recortes regionais elaborados para o espaço brasileiro, em diferentes épocas, procurando situá-los em relação à evolução 
do pensamento geográfico no País, bem como em relação às transformações da sociedade em sua dimensão espaço-temporal 

Abstract 
In Brazil, first efforts to c reate regional areas ocurred in the beginning of the 20th century Since then, severa! studies 

with d(fferent methodologies andspace se ales have been proposed By taking into account the fact that the concept of"region" 
is not fixed and that Brazilian territory has been through a process of intense transformation, it is important to considera 
revision of the concepts and division models used up to now. This work aims to analyze dif.ferent regional are as proposed 
to the Brazilian terrítmy in dijferent historical phases and in relation with the evolution of geographical thought prominent 
in the country, as well as the transformation of Brazilian society in space-time dimension 
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Anexo -A Divisão Regional do Brasil - Quadro-Resumo 

(continua) 

Anos Escala/Tipo Composição 
Referencial Conceitos 

Metodologia Observações Gerais 
Teórico Principais 

-Baseada em 
1 Brasil setentrional ou amazônico elementos do 

(AC,AMePA) quadro físico 

Macrorregional 
2 Brasil norte-oriental 

Escola 
(relevo, clima e 

- Elaborada para 
1913 Regiões 

(MA, Pl, CE, RN, PB, PE e AL) 
Determinista Regiões naturais 

vegetação) 
fins didáticos por 

Naturais) 
3 Brasil oriental (SE, BA e 

Ambiental 
-Unidades espaciais 

Delgado de Carvalho 
ES, RJ, DF e MG) identificadas por 

4 Brasil meridional (SP, PN, SC e RS) superposição de 
5 Brasil central (GO e MT) elementos através 

da divisão 

- Divisão elaborada 

1 Norte (AC, AM, PA, MA e Pl) 
pelo Ministério da 
Agricultura e adotada 

2 Nordeste (CE, RN, PB, PE e AL) 
pelo Conselho 

1938 Macrorregional 3 Este (SE, BA e ES) 
Nacional de Estatística 

4 Sul (RJ, DF, SP, PN e RS) 
para a elaboração do 

5 Centro (MG, GO e MG) 
Anuário Estatístico 
Brasileiro de 1938 

1 Norte (AMe PA e Territórios do 
- Baseada em elementos 

- Elaborada pela Divisão 
AC, AP, Rio Branco e Guaporé) 

do quadro físico 
de Geografia do IBGE, 

1942 2 Nordeste - ocidental (MA e PE) - Região natural sob a direção de Fábio 
Com Macrorregional oriental (CE, RN, PB, PE e ALe Escola -Fator dominante 

- Utilização da posição 
de Macedo Soares, 

revisão (Grandes Territ de Fernando de Noronha) Determinista - Nota caracteris-
geográfica para nomear 

com fins práticos 
em 1943 Regiões) 3 Leste -setentrional (SE e BA) Ambiental tica da região 

as regiões 
sobretudo estatísticos 

-Abordagem empirista 
e 1946 meridional (MG, ES, RS e DF) - Grandes regiões 

utilizando processo 
- Divisão utilizada na 

4 Sul (SP, PN, SC e RS) 
de divisão 

divulgação dos Censos 
5 Centro-Oeste (MT e GO) Demográficos 1950 e 1960 

Macrorregional 
- Unidades espaciais iden- -As grandes regiões foram 

(Grandes 
- Espaços fun- tificadas por processo definidas pelo IBGE para 

Regiões) 1 Norte (AC, AMe PA e Territórios de 
cionais indutivo de classificação - fins didáticos, enquanto 

RO, RReAP) 
- Espaços polari- agrupamento as microrregiões homo-

1969 
2 Nordeste (MA, Pl, CE, RN, PB, PE, -Teoria dos lugares 

zados -Indicadores utilizados: gêneas foram conce-
Oficia li-

AL, SE, BA e Territ de FN) centrais 
-Regiões homo- Domínios ecológicos bídas para servirem de 

zada 
3 Sudeste (MG, ES, RJ, GB e SP) -Teoria dos pólos de 

gêneas, segun- Distribuição espacial da base para tabulação de 
em 1970 

4 Sul (PR, SC e RS) desenvolvimento 
do formas de população dados e estratos de 

5 Centro-Oeste (MT e GO) 
organização da Atividades econômicas: amostragem do sistema 

Mícrorregional 361 unidades 
produção Transporte/acessibilidade, estatístico nacional 

atividades não -divisão utilizada nos 
(Microrregiões 

polarizadoras Censos de 1970 e 1980 
Homogêneas) 
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Anexo ·A Divisão Regional do Brasil· Quadro-Resumo 

(conclusão) 

Anos Escala/Típo Composição Referencial Conceitos Metodologia Observações Gerais 
Teórico Principais 

- Contagem de relaciona-
mentes ou vínculos entre - Divisão elaborada 

- 718 Centros urbanos centros urbanos, atividade pelo IBGE para fins 

Regiões 1 O Centros metropolitanos - Polarização 
de setores de atividade administrativos 

1972 Funcionais 66 Centros regionais -Teoria dos lugares 
-Hierarquia de 

-Indicadores utilizados: -A divisão viria a ser 

Urbanas 172 Centros sub-regionais centrais 
centros urbanos 

Fluxos agrícolas revista e publicada 

470 Centros locais Fluxos de bens e serviços em 1987, sob o título 
Rede viária de regiões de influência 
Locais de distribuição das cidades 
de bens e serviços 

1 Regiões periféricas dinâmicas 
Core regions ( SP e RJ) 
Centro secundário (BH) 
Centro em elaboração 
(P Alegre) circundados -Análise de estrutura 
por regiões dinâmicas espacial a partir das 

- Divisão regional de 
Macrorregional 

2 Regiões periféricas em lento -Teoria geral dos - Core regions relações de autori-
caráter acadêmico 

1972 (Core regions e 
crescimento, Região de influência sistemas -Periferias dade-<Jependência 

para fins didáticos, 
Periferias) 

do Rio de Janeiro e área pastoril -Teoria -Difusão de exercidas a partir 
realizada por Bertha K 

que contornaria a periferia dinâmica centro-periferia inovações das grandes cidades 
Becker, da UFRJ 3 Regiões periféricas deprimidas - - Preocupação com 

fachada litorânea, leste e processos 
nordeste do BR 

4 Regiões de fronteira 
de recursos - áreas de avanço de 
frentes pioneiras ativas (amazônia) 

- Unidades espaciais 
definidas a partir de 
agregação de 
microrregiões - Divisão regional 

- Indicadores elaborada pelo IBGE, 
-Regiões utilizados: com o objetivo de dar 

Mesorregional 
-Teoria geral dos 

homogêneas Setores básicos das maior flexibilidade na 
1976 (Mesorregiões - 87 unidades espaciais - Homogeneidade atividades econômicas escolha de unidades 

Homogêneas) sistemas 
intragrupos - Desenvolvimento observacionais 

urbano e rural - - Divisão utilizada nas 

I 
utilização de tabulações do Censo 
análise fatorial, de Demográfico 1980 
agrupamento e 
multidiscriminatória 

- Matriz lugar/atributo 

Mesorregional - Unidades espaciais 
(Mesorregiões - 137 unidades iden@cadas por 

- Divisão regional 
Geográficas) -Totalidade social 

processo dedutivo de 
- Modo de produção 

divisão a partir das UFs 
elaborada pelo 

1989, - Processo social Departamento de 
Publicada - Materialismo 

-Regiões 
- Indicadores utilizados: 

Geografia do IBGE 
histórico Processo social em 1990 geográficas 

Quadro natural 
- Divisão utilizada 

Microrregional - Metropolização/ 
Rede de comunicação 

nas tabulações do Censo 

(Microrregiões -558 unidades industrialização 
Rede de lugares 

Demográfico 1991 

Geográficas) Estrutura da produção 

Recebido para publicação em 18 de setembro de 1997 



Estudo de uma seqüência de solos em Botuporã 
Vale do Paramirim - BA 

Introdução 
Os levantamentos de solos de

senvolvidos no Nordeste do Bra
sil têm mostrado que nesta região 
existem grandes extensões de 
Latossolos. Teoricamente, estes 
solos não deveriam existir nes
tes locais já que eles são caracte
rísticos de clima tropical úmido 
Neste tipo de clima, eles são es
táveis, predominantes e definem 
a paisagem a partir, principal
mente, de um sistema de drena
gem interna eficiente Resta-nos, 
assim, o problema de tentar ex
plicar a formação e evolução des
tes solos em condições adversas 
a sua formação. 

Em geral, na paisagem semi-ári
da, a variação dos tipos de solos é 
nítida quando relacionada com a 
sua localização no relevo. Obser
va-se com freqüência que nos pon
tos mais altos das vertentes ocorre 
a presença de Latossolos, enquanto 
na parte mais baixa pode-se ob-

Lucedino Paixão Ribeiro* 
Helge Henriette Sokolonski** 

servar a presença de solos tipo 
Solonetz Solodizados, Vertissolos, 
Planossolos e outros apresentan
do uma passagem relativamente 
rápida (Soubiés, Sokolonski, 
Andry, 1983; Souza et al., 1981; 
Ribeiro, 1982). 

A seqüência de Botuporã encon
tra-se em uma área identificada como 
Morro do Calcário, alvo de análise 
num contexto geral sobre o Vale do 
Paramirim (Soubiés, Sokolonski, 
Andry, 1983), em que apenas uma 
das vertentes deste morro foi anali
sada (aqui identificada como vertente 
dois). Posteriormente, Soubiés, 
Chauvell (198411985) desenvolveram, 
a partir deste primeiro estudo, um 
outro enfoque para esta mesma ver
tente dois (Figural ), em um contexto 
de interpretação geral do Brasil, onde 
observam a transformação vertical. 
No entanto, observou-se que, no que 
tange à área em estudo, foi dada 
ênfase aos processos tectônicos 
ocorridos no Quaternário em 
detrimento dos processos biogenéticos 
e bioclimáticos. Esta tendência para 

aquela observada no projeto de 
Latossolos das regiões semi-áridas 
do Nordeste brasileiro (Ribeiro, 
1974; Ribeiro, 1982; Leal, 1983; 
Leal, Ribeiro, 1985; Ribeiro, Santos, 
Leal, 1985). 

A princípio, em estudo realizado 
por Soubiés, Sokolonski, Andry 
(1983), foi levantada a proposição 
de que estes solos foram desenvol
vidos in situ, e que refletem na sua 
"pedogênese que se desenvolveu em 
condições bioclimáticas pouco dife
rentes das atuais, porém elas apa
recem hoje em dia em desequilíbrio 
e degradam-se por razões provavel
mente tectônicas, isto é, não relaci
onadas aos parâmetros do meio am
biente atual". Porém, achamos que 
a gênese desses solos poderia ser 
natural, pela ausência de indícios 
de neotectonismo na área (Grabert, 
1960), pela paleotopografia 
existente na vertente e pelo clima 
atual, com estações contrastantes. 

A finalidade do presente estudo 
é a caracterização mais objetiva 

"Pesquisador e Professor do Departamento de Geoquímica da Universidade Federal da Bahia- UFBA 
Pesquisadora da Divisão de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- DIGEO/IBGE 
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Figura 1- Vertentes dois do Morro do Calcário 
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possível dos solos da vertente sul 
do Morro do Calcário com o intuito 
de auxiliar na elucidação da sua 
gênese e evolução. 

O meio físico 
A área em estudo acha-se loca

lizada no Município de Botuporã, 
entre os paralelos aproximados de 

13°15' e 13°30' de latitude sul e os 
meridianos 42°30' e 42°15' de longi
tude oeste de Greenwich (Figura 2) 
na Fazenda Morro do Meio. 

A Planície do Paramirim apresen
ta-se entalhada nas formações 
metassedimentares do grupo 
Espinhaço (Proterozóico Médio) e do 
embasamento cristalino (Arqueano ). 
Em meio aos migmatitos do 

Complexo Caraíba-Paramirim, 
destacam-se alguns remanescentes 
de seqüências supracrustais, como o 
morro onde se efetuou a amostragem 
pedológica, objeto deste trabalho. 

A área de estudo encontra-se locali
zada em região de aplanamento "Mo
delado de Aplanamento", mais especi
ficamente nas depressões pediplanadas 
do rio São Francisco - rio de Contas, 
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Figura 2- Mapa de Localização 

42" 
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Árta dt Eetuda 

Escola oprox. 1:~ 000 000 

Pediplano Sertanejo e Unidade Geo
morfológica "Pediplano no Retocado 
lnundado" (PRI). 

O "Morro do Calcário" apresen
ta-se como um residual dentro da 
unidade "PRI" que corresponde à 
superfície de aplanamento elaborada 
durante fases sucessivas de retoma
da de erosão sem, no entanto, perder 
suas características de aplanamento. 

As formas de vegetação que ocor
rem na área estudada pertencem à 
Região Ecológica da Estepe (caatin
ga), apresentando as fisionomias 
Densa e Aberta sem palmeiras. Trata
se de formações xerofíticas com alto 
grau de especialização contra a seca 
prolongada durante o ano. 

O Morro do Calcário apresenta
se como um afloramento coberto 

95 

-14• 

por vegetação rasteira, geralmente 
xerófita. Porém, a paisagem que 
acompanha a seqüência é constitu
ída por duas sinusias · uma formada 
por árvores baixas (mais ou menos 
quatro metros) e outra, rasteira com
posta principalmente de ervas. 

O clima semi-árido, predominan
te na área, só é modificado pela 
altitude das serras, constituindo ilhas 
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microclimáticas na região. Aquela 
condição de semi-aridez é resulta
do da conjugação de fatores geo
gráficos, mas, principalmente, pela 
irregularidade nas precipitações. 
Estas irregularidades são marcantes 
tanto na variação interanual como 
na variação sazonal 

Material e métodos 
Viagens de reconhecimento 

permitiram, percorrendo picadas e 
examinando os poços já abertos 
para pesquisas pela Mineração 
Boquira, chegar a um reconheci
mento suficientemente razoável da 
cobertura do Vale do Paramirim, 
para poder implantar em associa
ção com esta empresa, perto de 
uma anomalia geoquímica, uma 
série de poços Foram observados 
dez perfis de solo em poços aber
tos na toposseqüência e uma trin
cheira (que foi aberta perpendicu
larmente ao poço do perfil 05). 
Destes, apenas três perfis (02, 04 
e 05) foram amostrados e analisa
dos detalhadamente por serem mais 
representativos da área (Figura 3). 

As descrições dos perfis foram 
feitas de modo detalhado de acor
do com as normas e definições 
que constam do "Manual de Mé
todo de Trabalho de Campo", da 
Sociedade Brasileira de Ciência 
do Solo (Lemos, Santos, 1976). 
Foram coletadas amostras de to
dos os horizontes dos perfis des
critos, para análises físicas, quí
micas e mineralógicas e torrões 
indeformados para determinação 
de densidade aparente e estudos 
micromorfológicos. Foram tam
bém coletadas amostras do mate
rial parenta! subjacente (rocha e al
teração) para análise petrográfica 

Tais análises foram efetuadas 
em material seco ao ar, destor
roado e passado em peneira 2 mm 
de abertura para obtenção de Ter-

R bras Geogr, Rio de Janeiro, v 57, n 4, p 1-163, outldez 1995 

ra Fina Seca ao Ar (TFSA). As 
frações granulométricas foram 
separadas por sedimentação em 
proveta de 1000 ml após a elimi
nação da matéria orgânica com 
água oxigenada Usou-se como 
dispersante o pirofosfato de só
dio Foi usado o método da Pipeta 
de Robinson para separação das 
frações finas. 

O carbono orgânico foi determi
nado pelo Método de ANNE (via 
úmida), o nitrogênio total pelo 
método de Kjedall Os cátions 
trocáveis foram extraídos pelo 
acetato de amônia a pH neutro. O 
cálcio e o magnésio foram deter
minados por complexometria usan
do-se EDTA O sódio e o potássio 
são dosados por absorção atômica. 
A soma de bases foi calculada pela 
expressão S = Ca++ + Mg++ +K+ + 
Na+ trocáveis A saturação de ba
ses foi obtida pela relação V% = 
S/T x 100. O alumínio foi dosado 
por colorimetria. 

Efetuou-se a análise mineralógi
ca da fração argila por difratome
tria de Rx sobre amostras parcial
mente deferrificadas. 

Para os estudos micromorfológicos, 
preparam-se lâminas delgadas 
empregando-se resina de poliéster para 
impregnação. As nomenclaturas 
utilizadas foram de Brewer (1972) 

Resultados e 
discussão 

A vertente estudada (1) 
O terço superior da encosta exibe 

solos Podzólicos Vermelho-escuros 
eutróficos latossólicos, desenvolvidos 
sobre o produto de alteração do 
gnaisse, apresentando-se com 
subestrutura micropoliédrica em su
perfície, contrastando em profundida
de com a estrutura subangular no ho
rizonte de concentração de nódulos e 
concreções de F e e Mn, que limita-se 

inferiormente com o horizonte de al
teração do gnaisse, através de uma 
estrutura de grau forte em um hori
zonte cimentado; textura na sua mai
oria franco-argilo-arenosa, pH varian
do de medianamente a pouco ácido 
tendendo à alcalinidade em profundi
dade; a cor apresenta-se com tons 
de vermelho modificando-se em 
profundidade para oliváceo; mi
neralogicamente a sua constitui
ção é caolinítica e o ferro apre
senta-se na forma de hematita + 
goetita nas camadas mais profun
das A partir do horizonte B

21 
até 

o B
31 

ocorrem nódulos e concre
ções, há ocorrência de um proces
so hidromórfico que evidencia-se 
pela modificação da cor e a ocor
rência de mosqueado Acima des
te material hidromórfico há pre
sença de um horizonte ferralítico, 
muito pouco espesso (Quadro 1). 

O terço médio da vertente apre
senta solos Podzólicos Vermelho
escuros eutróficos latossólicos deno
minados ferralíticos pela classifica
ção francesa. Neste trecho da 
vertente uma linha de pedras limita 
uma descontinuidade litológica Os 
horizontes situados acima desta linha 
provavelmente desenvolveram-se 
sobre material retrabalhado dos 
pontos mais elevados, possivelmente 
ligados ao material de ocorrência do 
terço superior. Estes horizontes as
semelham-se ao material do terço 
superior, diferenciando-se apenas de
vido à zona de hidromorfia ser me
nos espessa e a zona de material 
ferralítico (horizontes de material com 
estrutura típica pó-de-café) ser mais 
espessa que a apresentada no terço 
superior da vertente. A mineralogia 
destes horizontes como a apresenta
da no perfil representativo do terço 
superior da vertente é basicamente 
caolinítica com alguma contribuição 
de material 2/1. O ferro apresenta
se na forma de hematita + goetita 
porém há predominância da goetita. 

O terço inferior da vertente apre
senta solos Podzólicos vermelho-es
curos eutróficos, também ferralíticos, 
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Figura 3 - Distribuição dos Perfis ao longo da vertente UM e respectivos substratos 
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assemelhando-se ao citado anterior
mente devido à existência de uma 
stone line que limita dois tipos de 
materiais diferentes. Os horizontes 
situados acima da stone line apre
sentam semelhanças com o material 
do perfil do terço superior da verten
te, relacionadas com a estrutura, tex
tura e cor, o pH apresenta-se neutro 
tendendo para a alcalinidade em pro
fundidade. A mineralogia é caoliníti
ca com algumas contribuições de 
minerais 2/1 Neste perfil como no 
perfil do terço superior da vertente 
há ocorrência de hidromorfia e de ho
rizontes com ocorrência de concre
ções ferruginosas. Neste material si
tuado acima da stone line o ferro 
apresenta-se na forma de hematita. 
O material situado abaixo da stone 
line é basicamente constituído por 
material de alteração e apresenta uma 
maior concentração de minerais ar
gilosos de estrutura 2/1. O ferro apre
senta-se com maiores concentrações 
de goetita. Na parte superior deste 
material de alteração, observa-se a 

AM'lbolito 

HS-2 

On i ... 

HS-3 

3!50• 

interpenetração do processo de 
hidromorfia que ocorre acima da 
stone line. A estrutura destes hori
zontes de alteração das rochas bási
cas e calcárias é diferente da estru
tura do material situado acima da 
stone line considerado horizonte de 
alteração do gnaisse 

De posse das análises efetuadas 
acima, constata-se que a vertente 
apresenta uma cobertura pedológi
ca diferenciada em dois grandes 
domínios O domínio superior, 
domínio dos materiais, produtos de 
alteração da dinâmica e das trans
formações do gnaisse O limite deste 
primeiro domínio para o segundo que 
fica abaixo é feito através de uma 
linha de pedras stone line irregular, 
contínua e constituída de fragmentos 
de material quartzoso. O segundo 
domínio, posicionado sob o primeiro, 
corresponde aos materiais, produtos 
da alteração da dinâmica e das 
transformações das rochas básicas 
(anfibolito) e calcárias. 

w 

Caracterização 
genética dos 
domínios pedológicos 

Para a identificação e separação 
dos Domínios, utilizaram-se análises 
macro e micromorfológicas, difrato
metria de Rx, petrografia, além das 
observações feitas em campo e 
outras análises necessárias para 
este estudo. 

O primeiro grande domínio iden
tificado, intitulado domínio G ( domí
nio dos materiais, produtos de alte
ração da dinâmica e das transfor
mações do Gnaisse), função das di
ferenciações pedogenéticas, encon
tra-se dividido em quatro subdomí
nios onde um deles diferencia-se em 
duas feições distintas (Figura 4) 

G
1 

- Subdomínio Organo-eluvial 
- Constituído por material de cor 
bruno-avermelhado, textura franco
arenosa e estrutura granular. Rico 
em minerais 1/1 com alguma contri
buição de 211; 

G
2

- Subdomínio Ferralítico- En
caixa-se no subdomínio superior por 
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Quadro 1 - Caracterização dos perfis e correlação com os domínios 

Localização PerfiVHorizontes Cor Textura 
Seco Umido 

Terço A Bruno-avermelhado (2,5YR 4/4) Vermelho-escuro-acinzentado(10R 314) franco-arenosa 

A8 Vermelho (2,5VR 416) Vermelho (10YR 416) franco-argilo-arenosa 

Superior H 811 Varmelho (2,5YR 418) Vermelho-escuro (1 OR 316) franco-argilo-arenosa 

s 812 vermelho (2,5YR 518) Vermelho (10R 416) franco-argilo-arenosa 

da 4 813 Vermelho (2,5YR 518) Vermelho (10YA 4/6) tranco.arg·rlo-aremJSa 

814 Cinzento-brunado-claro (2,5Y 6/2) Bruno-oliváceo-claro (2,5Y 514) franco-arenosa 

Vertente 814/C Ohvácoo {SY 413) Oliváceo (SY 4/3) franco-argilo-arenosa 

A Vermelho (tOA 416) Vermelho-escuro (10R 316) franco-aienosa 

A8 Vermelho (2,5YR 416) Vermelho--escuro (2,5YR 3J6) franco-argilo-arenosa 

Terço 811 Vermelho (2,5YR 4/8) Vermelho-escuro(10R 316) franco-argilo-arenosa 

H 812 Vermelho (2,5VR 418) Vermelho-escuro (1 OR 316) franco-argilo-arenosa 

médio s 813 Vermelho (tOA 416) Vermelho-escuro {1 OR 316) franco-argilo-arenosa 

2 814 Vermalho-oscuro {2,5YR 316) Vormelo--escuro{10A 3J6) franca 

da 815 Vermelho-acinzentado (10 VR 414) Vermelho-escuro-acinzentado(10YR 314) 1ranca 

2C1 Vermelho(10A416) Vermelho-escuro (1 OA 316) franca 

Vertente 2C2 Bruno-oliváceo-claro (2,5A 5/4) Bruno-acinzentado-escuro {2,5Y 412) franco arenosa 

2C3 Bwno-olfváceo-claro (2,5Y 516) Bruno-oliváceo (2,5Y 414} franco arenosa 

2C4 Oliváceo (SY 616) Olivácao pâlido (SY 6/4) franca 

A Bruno-avermelhado (2,5YA 414) Marrom-avermelhado escuro (2,5YA 2,5/4) franco-arooosa 

Terço A8 Vermelho-escuro (tOA 316) Vermelho-escuro-acinzentado (tOA 3/4) franco-arenosa 

Inferior H 8W1 Vermelho(tOR416) Vermelho-escuro-acinzentado (tOA 3/4) franco-argilo-arenosa 

da s 8W2 Vermelho(tOR416) Vermelho-escuro-acinzentado (10R 3.14) franco-argilo-arenosa 

vertente BW3 Vel'melho (10R 4/S) Vermelho (10'R 416) 1ranco-ruooosa 

8W4 Amarelo-avermelhado (7,5YR 6JS) Bruno-forte (7,5YA 516) franco-arenosa 

2BWs Vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 313) Vermelho-escuro-acinzentado (10A 313) argilosa 

um contorno côncavo-convexo, o 
mesmo tipo de contorno na parte 
inferior dando uma forma de cunha 
De cor vermelha, textura franco -
argila- arenosa, estrutura em blocos 
subangulares exibindo uma 
morfologia latossólica, 

G
3

- Subdomínio de Hidromorfia 
-Encontra-se abaixo dos anterio
res e apresenta duas subdivisões 
ou feições. 

G
3 1 

- Feição de Hidromorfia de 
Concentração de Nódulos- Feição 
constituída por material de cor ver
melha, com textura franco-argila
arenosa, estrutura em blocos angu
lares Ocorrência de nódulos muito 
pequenos de coloração vermelho
escura no exterior e vermelha no in
terior. Apresenta nódulos de forma 
oval, coloração vermelho-escura e 
em fragmentação, nódulos 
ferruginosos sem limite definido. 

G
3 2 

- Feição de Hidromorfia de 
Concentração de Nódulos e Concre
ções - Feição constituída de duas 
áreas (Figura 4), uma no topo da 
vertente, cujo material apresenta-se 
com mosqueamento proeminente em 
fundo cinzento brunado-claro, 
estrutura em blocos angulares e 
textura franco-arenosa. Ocorrência 

de nódulos ferruginosos sem limite 
definido e nódulos de forma oval 
Concreções ferruginosas apresen
tando em seu interior minerais de 
quartzo ou plagioclásio e plasma fer
rimanganoso. Descendo na vertente 
encontra-se a mesma situação em seu 
trecho inferior, onde observa-se outra 
feição de concentração de nódulos e 
concreções ferro-mangânicos; a tex
tura é franco-arenosa e a estrutura 
apresenta-se em blocos angulares. Na 
feição localizada no topo, os minerais 
ferruginosos são representados, em 
sua maioria, pela goetit:a, enquanto que 
na parte inferior da feição de concen
tração de nódulos e concreções ain
da predomina a hematita; e 

G
4

- Subdomínio de Alteração do 
Gnaisse - Localizado abaixo do an
terior e limitado pela rocha sã. Área 
de alteração do gnaisse onde não foi 
observada a presença de mosqueado. 
Constituído de material de cor olivácea, 
de textura franco-argila-arenosa, es
trutura maciça com poros muito pe
quenos, muito duro e extremamente 
firme (cimentado). 

O segundo grande domínio iden
tificado (domínio de alteração) tem 
início pela interpenetração entre a 
stone line mais sua projeção e o iní-

o/o Estrutura H 
Aroila Aoua KCI 

9,65 granular 6,85 5,95 

28,8 blocos subangulares 5,70 4,70 

28,85 blocos subangulares 5,90 4,90 
26,3 blocos subangulares 6,00 5,00 

27,35 blocos angu\aree 6,20 5,10 

20,00 blocos angulares 6,35 5,00 

21,15 maciça 7,25 5,45 

19,21 granula! 6,50 5,40 

27,30 blocos subangulares 6,70 5,50 

28,20 blocos subangulares 6,70 5,50 

25,50 blocos subangulares 6,40 5,30 

30,10 blocos angulares 6,20 5,00 

19,55 blocos angulares 6,45 4,90 

12,75 angular 6,90 4,50 

9,79 angular 7,30 4,60 

4,50 laminar 6,00 5,40 

10,90 blocos angulares 6,50 6,80 

13,30 blocos angulares 8,70 7,10 

14,08 blocos subangulares 6,55 5,80 

16.40 blocos angulares 6,55 5,45 

23,60 blocos angulares 6,70 5,40 

23,31 blocos angulares 6,75 5,50 

15,50 b\ocos angulares 7,45 6,05 

5,00 blocos angulares 7,55 6,05 

52,00 laminBJ 8,25 7,40 

cio do processo de hidromorfia 
suspensa que está situado acima do 
domínio das rochas básicas e 
calcárias. Este segundo domínio é 
caracterizado basicamente por ser 
produto da alteração da dinâmica e 
das transformações de rochas bási
cas e calcárias. 

Identificado como domínio L, 
apresenta-se dividido em três sub
domínios: 

L
1 

- Subdomínio de Alteração das 
Rochas Básicas com Lithorelíquias 
de Minerais Micáceos (serícita) e 
Calcedônea - Caracterizado por um 
material de coloração vermelho
escura acinzentada (seco e úmido) 
de estrutura argilosa, estrutura 
laminar moderada a forte com 
pequenas quantidades de matacões. 
Mineralogicamente é representado 
em sua maioria por minerais 211, 
smectita e caolinita desordenada e 
ilita. O ferro apresenta-se na forma de 
goetita. Micromorfologicamente 
apresentaplasrnaescuro-averrnelhado, 
esqueleto constituído basicamente por 
minerais primários, representados pela 
clorita, e estes minerais em alguns 
pontos são circundados por um plasma 
ferro-mangânico com presença de nó
dulos e lithorelíquias de minerais 
micáceos; 
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Figura 4- Domínios da vertente UM (01) do Morro do Calcário 

L
2 

- Subdomínio de Alteração de 
Rochas Básicas com Relíquias de 
Rochas Básicas - Constituído de 
material de cor vermelha, textura 
franca, estrutura em blocos angula
res moderada Observou-se a ocor
rência de pequenos nódulos e con
creções de coloração vermelho-es
cura de formato irregular e pouco 
cimentado, alteração com presença 
de ferro que se libera e se concen
tra já em forma de nódulos. Possui 
uma quantidade considerável de mi
nerais em vias de alteração e apre
senta uma concentração de mine
rais 211 O ferro neste caso ainda 
se apresenta na forma de hematita 
e goetita com predominância desta 
última; e 

L
3

- Subdomínio constituído basi
camente de material de alteração 
com alguma contribuição localizada 
de material vindo do gnaisse e cal
cário; há uma variação vertical nas 
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cores destes, passando do branco
oliváceo-claro ao bruno-oliváceo- es
curo com textura variando de franco
arenosa a franca e estrutura em blocos 
angulares predominantemente. 

Discussão 
A partir das modificações obser

vadas nos solos da vertente desta
cam-se como fatores condicionan
tes mais ativos da evolução 
pedogenética atual a localização 
topográfica dos perfis, o clima 
responsável por uma precipitação 
pluviométrica com estações con
trastantes, o paleorrelevo das rochas 
e o material de origem 

Observa-se que a vertente estu
dada exibe solos com coloração 
vermelha, entretanto, como se pode 
notar (Figura 5) seu prolongamento 
para jusante encontra solos de 
coloração mais clara inclusive 

estudados por Soubiés, Sokolonski 
e Andry (1983) (Figura 1). 

Pelos parâmetros avaliados 
através da descrição dos solos e 
análises físico-químicas, pode-se 
considerar estes solos como sen
do, em sua maioria, Podzólicos 
Vermelho-escuros, apesar das 
características latossólicas ob
servadas em campo, em alguns 
perfis (estrutura típica pó-de
café), o que parece merecer o 
destaque de latossólico, ficando 
assim estes solos classificados 
como Podzólicos Vermelho-escu
ros eutróficos e Podzólicos Ver
melho-escuros eutróficos latossóli
cos. Pela classificação francesa 
corresponderia à classe de Sols 
Ferrugineux Tropicaux léssives. 

O domínio acima da linha de pe
dras exibe uma relação de depen
dência com as rochas gnáissicas, 
isto pode ser comprovado através da 
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suíte de minerais existente na mas
sa deste solo quando comparado a 
estudos feitos em seções delgadas 
de rocha. 

No terço médio e inferior da 
vertente, o material abaixo da li
nha de pedras, que constitui o do
mínio de alteração, exibe uma re
lação de dependência com as ro
chas básicas (anfibolito) e calcária 
que lhe deu origem. 

Após análises constatou-se que 
a área de hidromorfia ao longo 
do trecho da vertente estudada 
tem sua formação condicionada 
ao paleorrelevo da rocha, que nos 
períodos mais pluviosos impede a 
drenagem total da água em direção 
aos locais mais baixos do relevo. 

A manutenção da umidade no 
subdomínio de hidromorfia, li
gada a uma drenagem imperfei
ta, devido ao paleorrelevo da ro
cha, e condicionada por uma dimi
nuição de permeabilidade das ca
madas mais profundas, eleva o ní
vel do lençol freático. Vale a res
salva de que a continuidade e du
ração da estação seca exercem um 
domínio acentuado no compor
tamento da movimentação das so
luções nestes subdomínios que pas
sa de ascendente a descendente. 

Após a tentativa de mostrar os 
fenômenos e processos que ocor
rem nas vertentes do Morro do Cal
cário, observa-se que os solos desta 
área são o produto de um processo 
contínuo dentro de um período de 
tempo não muito longo. Porém a 
pedogênese recente atuou sobre um 
material antigo. A pedogênese apro
veitou caracteres herdados de pe
ríodos pluviosos passados bem 
como o sistema de encostas e 
drenagem interna do material. 
Supõe-se que houvesse alternância 
nesta área de períodos mais ativos 
de morfogênese e pedogênese. 

Estes estudos mostram-se mais 
elucidativos, do ponto de vista da 

R bras Geogr,RiodeJaneiro,v 57,n 4,p1-163,outldez 1995 

evolução pedogenética da cobertu
ra pedológica ao longo do quaterná
rio, que as hipóteses aventadas sobre 
a tectônica 

Não existe indícios que a pedo
gênese da área foi introduzida pela 
tectônica quaternária como 
supunha Soubiés Sokolonski, 
Andry (1983) Os estudos geo
lógicos possíveis não mostram 
evidências de tectonismo na área 
(Grabert, 1960), o que nos leva 
a concluir que a tectônica parece 
não ter influência comprovada 
sobre esta área. 

Estudos realizados sobre vari
ações climáticas têm demonstra
do a influência dessas mudanças 
sobre o modelado atual. 

Segundo Almeida (1973), "as 
repercussões paleoclimáticas do 
quaternário são bem marcantes na 
região semi-árida do Nordeste, onde 
o relevo, a rede de drenagem 
regional, a cobertura vegetal, e os 
depósitos aluviais refletem direta
mente os sistemas morfognéticos 
que atuaram naquele passado geo
lógico". 

De acordo com Bigarella, Mou
sinho, Silva (1965)," a ação erosiva 
seria mais efetiva no período de tran
sição de um clima para outro". 

Acredita-se que fases morfope
doclimáticas diferenciadas tenham 
atuado na região. Pelo observado ao 
longo da vertente e de acordo com o 
tipo de material que se apresenta na 
mesma, propõe-se um esquema 
hipotético da hierarquização dos 
processos, apesar de não se 
estabelecer uma disposição temporo
espacial (Figura 6): 

1 -Num nível antigo com altitude 
pouco superior a atual, com presen
ça de Latossolos, ocorreria uma al
teração profunda (alteração dife
rencial, atingindo os calcários e 
demais rochas, onde o desgaste 
maior se processaria nas rochas 
mais moles, anfibolito e calcária); 

2- Num segundo momento a 
área já teria um tipo de escoamen
to diferente do estágio anterior. 
Este escoamento e a erosão dife
rencial, explorando as irregularida
des litológicas, salientaram a 
topografia do criptorrelevo, que 
formou um pequeno desnível e o 
recobrimento latossólico tendo à 
base a linha de pedras; 

3 - Num período mais seco que 
os anteriores ocorreria o escoamento 
superficial, onde haveria a 
uniformização da topografia -
pedimentação - que ficaria mais 
plana formando uma rampa com 
declividade em tomo de 10%; e 

4 - No estágio atual com pequenas 
sucessões de períodos secos e úmi
dos, há uma predominância da pedo
gênese sobre a morfogênese, propor
cionando o aparecimento de fases de 
hidromorfia existentes na vertente. 

A gênese desses solos também 
pode ser interpretada dentro do que 
se tem chamado de biogeodinâmica 
(Ribeiro, 1982), que associa os mei
os biogeoquímicos às organizações 
morfológicas. 

Este tipo de interpretação uti
liza um sistema de migração la
teral do material na vertente im
pulsionado pela dinâmica da 
água nos períodos pluviosos, 
auxiliados pelo paleorrelevo das 
rochas cristalinas e comporta
mento da rocha entre o material 
de alteração. 

Acredita-se que para a área em 
estudo a velocidade da percolação 
em um dado momento (período de 
chuvas concentradas), associada ao 
fator rocha e inclinação da encosta, 
geram o mesmo tipo de produto, 
como também foi estudado por 
Boulet (197 4) e Ribeiro (1982). 

Conclusão 
A análise da vertente nos mostra 

os seguintes fatos: 

- O terço superior da vertente 
apresenta solo com paragênese 
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Figura 5- Geologia do Morro do Calcário 
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Figura 6- Esquema hipotético da evolução do relevo 
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primária compatível com a rocha 
gnáissica subjacente; 

-Já o terço médio e inferior da 
vertente apresenta perfis de solo 
poligenéticos, onde o material que 
se encontra acima da linha de pe
dras exibe paragênese compatível 
com as rochas gnáissicas do domí
nio superior da vertente, e o 
material encontrado abaixo da 
stone fine apresenta uma para
gênese compatível com as rochas 
subjacentes respectivas; 

- Estes solos são produtos de 
um processo contínuo dentro de 
um período de tempo não muito 
longo. Mas a pedogênese recen
te atuou sobre um material (mo
nossialítico) mais antigo. Nesse 
caso, a pedogênese recente 
aproveitou caracteres herdados 
de períodos pluviosos passados, 
do sistema de encosta e da dre
nagem interna do material Não 
existem evidências que, para a 

formação desses solos, tenha 
havido necessidade de oscila
ções climáticas significativas ou 
vigorosas; 

- Os solos da vertente (1) do 
Morro de Calcário em Botupo
rã evidenciam que foram for
mados em um clima pretérito, 
favorecidos pela porosidade, 
permeabilidade e pela vegeta
ção, permitindo o escoamento, 
a infiltração, a evapotranspira
ção e, finalmente, a drenagem 
interna do perfil. Estes fatores 
permitiram que as águas pluviais 
atravessassem as formações ve
getais e os solos e cheguassem 
à base dos perfis, onde a poro
sidade e a permeabilidade dimi
nuem devido ao material de al
teração A partir daí as solu
ções seguem em direção às 
partes mais baixas do relevo, 
carregando parte das bases re
cém-liberadas pelo processo de 
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Resumo 
Estudaram-se dez perfis de solo de uma vertente inserida em uma região de caráter semi-árido, embora alguns setores mais 

elevados atenuem a severidade do clima em que a pluviosidade é o elemento mais importante da área 

Tal estudo foi planejado para se tentar identificar e entender os processos atuais de gênese, evolução e degradação dos solos 
deste ambiente, observando-se o equilíbrio e desequilíbrio dentro do ecossistema 

O estudo foi realizado através de observações de perfis e trincheiras na vertente. Procurou-se organizar um modelo por volumes 
pedológicos com domínios e subdomínios genéticos 

Observou-se que o material da vertente é constituído de dois domínios distintos um domínio de material remanejado fer
ralítico, superior e comprovadamente proveniente de rochas granito-gnáissicas, e um domínio constituído de material de alter
ação proveniente de rochas do embasamento. Estes dois domínios têm o limite demarcado pela presença de uma stone tine irregular 
constituída basicamente de fragmentos de quartzo 

Pelas observações feitas no campo e pelas análises realizadas, admitiu-se que a evolução latossólica ainda é possível através 
de processos atuais. Entretanto, à medida que nos afastamos da parte superior da vertente, estes solos se modificam e conduzem 
rápidas transformações no manto ferralítico. 

Abstract 
It was staken under consideration ten soil profiles of a slope inserted in a region of semi-arid characteristics, although 

some higher parts reduce climate hardness, where pluviosity is the most important element of the are as clima te. 

Such study was planned in an attempt to identify and to understand the current processes of genesis, evolution and deg
radation of the soils in this environment, taking under observation stability and instability within ecossystem. 

The study was carried through observation of profiles and trenaches in the slope, it was attenpted to organize o prototype 
for pedological volumes with genetic domains and sub-domains. 

lt was observed that the material of the slope isformed bu two different domains, one domain of upper ferralitical matenal, 
coming from granite-gnaissica rock and one doma in made up of decomposition coming from embasements rock. These two 
domains have their limit defined by the presence of an irregular stone tine mape up of quartz numerais 

Through observations done infield and through analysis, it was admitted that the latossolico evolution is still possible 
through current processes; however, as we move away from the upper part ofthe slope, these soils get modified and take quick 
changes in the ferralitic mantle 

Recebido para publicação em 5 de junho de 1995 



Repensando a questão do hábitat no Brasil 
Roberto Schmidt de Almeida* 

Introdução 
Discutir objetivamente o abando

no dos estudos sobre hábitat na Ge
ografia brasileira não é uma tarefa 
fácil, em virtude dos fortes 
componentes emocionais e ideo
lógicos que sempre gravitaram em 
tomo de dois grupos de geógrafos: 
os agrários e os urbanos. 

O problema é antigo e não so
mente brasileiro. Max Sorre 
(1952) já havia percebido que a 
noção de gênero de vida, e suas 
conseqüências para os estudos 
do hábitat na França do pós
guerra, encaminhavam-se para 
além do mundo rural em direção 
ao urbano, tanto é que explicitou 
os quatro tipos de desenvolvi
mento do estudo do hábitat 1-
hábitat rural; 2- as formas de 
transição, características origi
nais do hábitat urbano; 3- hábitat 
urbano; e 4- as formas mais evo
luídas do hábitat urbano (as 
grandes cidades). 

Para Max Sorre , o mecanismo 
das migrações também teria um 
papel crucial nos estudos futuros 
sobre o hábitat, pois grandes alte
rações já eram pressentidas por 
ele, em razão do forte processo de 
industrialização por que o mun
do estava passando no início dos 
anos 50. 

Grabois (1993), em seu trabalho 
sobre as características atuais do 
hábitat de transição rural/urbano no 
norte de Pernambuco, recupera as 
colocações de Sorre, quando inda
ga "Que urbano é esse ? " e "Que 
rural é esse ? " ao discutir uma for
ma peculiar de hábitat "a ponta de 
rua", num contexto de pobreza ru
ral nordestina dos anos 90. 

Por hora, devemos ter em mente 
que o aparente abandono dos estu
dos sobre hábitat no Brasil tenha se 
dado mais em função de um forta
lecimento dos estudos urbanos ( sis
temas de cidades), que ocorreu após 
1956, por influência de Michel 
Rochefort, do que por causa da 

efêmera Geografia Quantitativa 
(que conseguiu umfeito importan
te, ser mais discutida do que efe
tivamente trabalhada, em virtude 
da reconhecida inabilidade do 
geógrafo brasileiro médio em tra
balhar com a matemática e a es
tatística). É válido também consi
derar que o forte enfoque econô
mico de que foram conduzidos uma 
boa parte dos trabalhos de geógra
fos agrários, após a década de 60, 
também tenha contribuído para esse 
abandono 

Talvez esteja aí uma das respos
tas à dificuldade de Grabois 
(1993, p 9) em compreender por
que uma das tendências recentes 
da Geografia - a Geografia Críti
ca - não nos tenha apresentado 
algum trabalho que enfoque 
prioritariamente o habitat rural ... 

Apesar do caráter inescapavel
mente polêmico da questão, é ne
cessário considerar que os geógra
fos das décadas de 60 , 70 e 80, 
quantitativos, marxistas, tecnocra-
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tas ou o nome que se queira dar, 
viraram as costas para a Geogra
fia Física, e que com isso asfixi
aram perigosamente a mais im
portante tradição da Geografia 
legada pelos franceses - a rela
ção Sociedade/Meio. Tal situação 
somente veio apresentar modifi
cação no final dos anos 80 e iní
cio dos 90, com a emergência 
dos estudos ambientais (assim 
mesmo, por estarem agregados a 
muitos milhões de dólares que 
agências internacionais e ONGs 
estão acenando) 

O conceito de hábitat 
Natura non, nisi parendo, vincitur 

( Só se vence a natureza obede
cendo suas leis ) 

Francis Bacon 

Chama-se habitat o modo de 
distribuição dos lugares habita
dos no interior de uma determi
nada região Sendo a noção de 
lugar inseparável, neste caso, da 
noção de seu conteúdo humano, 
pode-se igualmente escrever que 
habitat é o modo de distribuição 
da população no interior de um 
espaço considerado. 

Pierre George 

Para trabalhar o conceito de 
hábitat será necessário constituir 
alguns pré-requisitos básicos, e 
por isso teremos, que nos repor
tar a Vidal de la Blache (1845-
1918), fundador da moderna Es
cola Francesa de Geografia Hu
mana, que estabeleceu que o 
meio natural era o principal ele
mento nivelador e harmonizador 
de grupos sociais heterogêneos 
Para uma avaliação mais profun
da da obra de Vidal de la Blache 
e da tradição vidaliana, o livro 
de Buttimer (1980) dá uma con
tribuição inestimável no enten
dimento da evolução da relação 
sociedade/meio no contexto aca-
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dêmico francês, desde o Século 
XVIII. 

No entanto, se o leitor estiver 
interessado no entendimento en
tre a ocupação humana e as con
dições naturais desde a antígüida
de até a renascença deve pesqui
sar no clássico de Clarence J. 
Glacken, escrito nos anos 50, Tra
ces of the Rhodian Shore , consi
derado o mais completo trabalho 
sobre o assunto (Glacken,1990). 

A concepção de Geografia Hu
mana para Vidal de La Blache ti
nha a natureza como um fator pre
ponderante. Buttimer (1980, p. 
61) cita textualmente um discur
so pronunciado em aula inaugu
ral na Universidade de Paris, que 
foi posteriormente publicado nos 
Annales de Géographie de 1913: 

A Geografia, que se inspira na 
idéia de unidade terrestre, tem 
como missão principal averiguar 
como as leis físicas e biológicas 
que regem o mundo se combinam 
e se modificam ao serem aplica
das a diferentes partes da super
fície terrestre. Tem como objeto 
de estudo especial a expressão 
mutável que, segundo sua loca
lização, a aparência da terra 
adota. 

A principal ligação feita por 
Vidal de la Blache entre a natu
reza e a sociedade no espaço foi 
o desenvolvimento do conceito 
de Genre de Vie, instrumento ana
lítico que reconhece o mecanis
mo de integração entre o meio e 
a organização social de um gru
po, com vistas ao seu sustento 
cotidiano. Do imenso trabalho de 
Vidal de la Blache em sistemati
zar e classificar espacialmente a 
noção de gênero de vida, origi
nou-se a tradição vidaliana que 
teve com principais representantes 
Jean Brunhes, Albert Demangeon 
e Maximilien Sorre (principal
mente no que diz respeito a gê
nero de vida e hábitat) 

Brunhes (1869-1930) enfatiza
va a importância de se estabele
cer a criação de uma geografia do 
trabalho como um objeto de aná
lise mais objetiva para o entendi
mento do conceito de gênero de 
vida Tal ênfase pode ser percebi
da na sua obra de 1902, em sua 
tentativa de classificação dos fe
nômenos que regem as atividades 
humanas· 1- fenômenos de ocu
pação improdutiva do solo (casas 
e caminhos); 2- fenômenos de do
mínio sobre plantas e animais 
(campos de cultivo e áreas de cri
ação); e 3 - fenômenos de econo
mia destrutiva (exploração mine
ral e atividades de devastação da 
vida animal e vegetal), ver 
Brunhes (1962, cap. III, IV e V). 

Para Buttimer (1980, p. 86), a 
Geografia francesa deve a ele ... 
a primeira formulação explícita 
de orientação sistemática da Geo
grafia Humana na escola Fran
cesa, fórmula que, sem dúvida, 
inspirou as posteriores investiga
ções de Demangeon, Sorre e 
Deffontaines. Suas investigações 
substantivas sobre doenças, rit
mos de trabalho, tipos de habita
ção e cidades demonstraram a 
validade de uma orientação des
se tipo, e seus notáveis estudos de 
casos mostraram como essa pers
pectiva podia enriquecer o traba
lho regional. 

Albert Demangeon (1872-
1940) introduz a abordagem fun
cional, em paralelo à morfológica, 
que era corrente na época, para 
os estudos de hábitat e povoamen
to (Demangeon, 1942) Seu siste
ma classificatório de aglomerado, 
aldeia e cidades e seu índice esta
tístico de dispersão são utilizados 
ainda hoje pelas agências censi
tárias em suas tarefas pré-defini
doras ao planejamento de logística 
de coleta de dados (delimitação 
das unidades territoriais de cole
ta). Para maiores detalhes ver 
Buttimer (1980) e Derruau (1964). 



R bras Geogr, Rio de Janeiro, v 57, n 4, p 1-163, out/dez 1995 

Sua preocupação com os aspectos 
funcionais, indo além dos puramen
te morfológicos trabalhados pelos 
geógrafos alemães com Schlüter, 
Gradmann e Meitzen, é percebida por 
suas reflexões sobre os efeitos da 
tecnologia nas atividades humanas e 
seus reflexos espaciais na distribuição, 
densidade e limites do povoamento em 
vários contextos geográficos. 

Sorre (1880-1962) foi o que con
seguiu sintetizar holisticamente as 
noções de gênero de vida e hábitat 
como o resultado final de uma am
pla gama de relações entre aspec
tos físicos, culturais, tecnológicos que 
rege a convivência humana. Dos 
três, Sorre foi o que sentiu mais o 
poder da mundialização do progres
so. Seus trabalhos sobre migrações 
modernas, turismo, difusão de doen
ças, espacialização de tecnologias e 
vida urbana dão um testemunho da 
grandeza de sua contribuição para 
a Geografia (Sorre, 1952). 

O estabelecimento de relações 
mais ricas entre espaços sociais 
restritos (casa e aldeias) e regiões, 
pode ser verificado na obra de 
Armand Fremont, que faz uma 
interessante costura desses elemen
tos, na segunda parte do livro, 
denominada: Da Casa à Região 
(Fremont,1980). 

É com esse pano de fundo que se 
deve avaliar a influência dessas 
concepções da Escola Francesa de 
Geografia no meio acadêmico brasi
leiro, no que diz respeito aos estudos 
de gênero de vida e hábitat. Muito 
embora, reconhecendo que não foi 
somente os franceses os que 
estudaram e orientaram os pesquisa
dores brasileiros no tema. 

Os geógrafos do 
hábitat no Brasil : 
mestres introdutores 
do tema e seus 
seguidores 

Segundo Grabois (1993), o perío
do de ouro dos estudos sobre hábitat 

no Brasil se dá entre meados da 
década de 40 e a de 50. Isso se 
explica em função do início dos tra
balhos geográficos do Conselho 
Nacional de Geografia em 1937, 
órgão federal criado no contexto 
de centralização política e de pla
nejamento do Estado Novo de 
Getúlio Vargas (Penha, 1993) e da 
consolidação das Faculdades de 
Geografia de São Paulo em 1934, 
sob a orientação de Pierre 
Defonttaines, Pierre Monbeig, 
Emmanuel De Martone, Maurice Le 
Lannou, Pierre Gourou entre outros, 
e a da Universidade do Distrito Fe
deral em 1935, embrião da futura 
Universidade do Brasil, no Rio de 
Janeiro, sob a orientação também de 
Defonttaines e Mobeig, Philippe 
Arbos e André Gilbert 

No contexto do Conselho Naci
onal de Geografia do IBGE, as fi
guras mais importantes, além do 
próprio Deffontaines entre 1935 
a 1939, foram durante o início dos 
anos 40, as do francês Francis 
Ruellan, dos alemães Leo Waibel 
e Gottfried Pfiffer, além dos ame
ricanos Robert Platt, Lynn Smith, 
Clarence F. Jones e Preston James 
(Pereira, 1994, p. 440). 

No caso dos franceses, a quase 
totalidade, eram lablacheanos e 
conheciam muito bem os métodos 
de pesquisa de gênero de vida e 
hábitat. O mais importante traba
lho dessa linha foi publicado por 
Pierre Monbeig - Pionniers et 
Planteurs de São Paulo em 1952 
A influência de Demangeon e 
Sorre pode ser sentida por toda a 
obra. 

Outro fato importante foi a vin
da de Leo Waibel em 1946, trazi
do por influência de Cristóvão 
Leite de Castro, em virtude de óti
mas recomendações dadas por 
Fábio de Macedo Soares Guimarães 
e Orlando Valverde, seus alunos em 
Winsconsin (Vai verde 1992, 
entrevista). Seu trabalho sobre 
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hábitat rural e núcleos de população 
é parte de um artigo clássico, incluído 
no número especial de 50 anos da 
Revista Brasileira de Geografia em 
1988. A perspectiva morfológica da 
Escola Alemã é perfeitamente 
sentida (Waibel, 1949). 

Dos americanos, Clarence Jones 
e Preston James foram os que mais 
trabalharam com o tema coloniza
ção, por ocasião de suas estadas no 
Brasil (1948 e 1949, respectivamen
te). Jones foi o orientador de um tra
balho de campo no Pantanal Mato
grossense e escreveu o artigo "A 
Fazenda Miranda em Mato Grosso" 
publicado na Revista Brasileira de 
Geografia, volume 12, número 3, de 
jul./set. 1950 (por sinal um número 
muito importante para o tema, pois 
além do artigo de fones, estavam 
lá também os trabalho de Nilo Ber
nardes sobre a colonização do 
Município de Santa Rosa-RS - e 
o artigo de Waibel em que ele ava
lia sinteticamente os seus estudos 
no Brasil, além de um relatório de 
uma expedição, feito por José Ve
ríssimo da Costa Pereira aos Es
tados de São Paulo, Mato Grosso, 
Goiás e Minas Gerais). 

Preston James (1939) já havia 
estudado o problema de coloni
zação, uso da terra e gênero de 
vida no Sul no final da década de 
30 e durante sua estada no Brasil 
publicou um importante trabalho 
sobre o uso da terra e processo de 
ocupação no vale do rio São Fran
cisco (James, 1949) e ao voltar ao 
Estados Unidos escreveu um arti
go sobre os tipos de uso da terra 
no Nordeste brasileiro no Annals 
of the Association of American 
Geographers , que posteriormen
te foi transcrito no Boletim Geo
gráfico (James, 1960). 

Essas matrizes de pensamento e 
de métodos de estudo, somadas ao 
trabalho de orientação que esses 
geógrafos organizaram junto aos 
seus alunos brasileiros, criaram uma 
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geração de geógrafos do hábitat e 
do gênero de vida, encarada aqui em 
seu sentido mais amplo, pois nesse 
grupo encaixam-se os que trabalha
ram com o processo de colonização, 
alguns geógrafos regionais, os agrá
rios e alguns urbanos que se preo
cupavam com processos de ocupa
ção em periferias urbanas. 

O trabalho precursor 
de Euclides da Cunha 

Os comentários de José Verís
simo da Costa Pereira em sua aná
lise retrospectiva sobre os primór
dios da Geografia brasileira (Pe
reira, 1955) levantam uma tese 
interessante sobre a importância 
das análises de Euclides da Cu
nha sobre a terra e os seres hu
manos da área de Canudos em seu 
livro Os Sertões publicado pela 
primeira vez em 1902. Na opinião 
de Pereira. 

À luz da geografia moderna, o 
trecho referente ao exemplo des
tacado (diferença entre gaúcho e 
jagunço) demonstra que, em sua 
orientação básica, Euclides pre
cedeu ao conceito lablacheano de 
gêneros de vida, aparecido em 
1911. Tal conceito lablacheano é, 
aliás, persistente em Euclides da 
Cunha. Os princípios metodoló
gicos de geografia humana for
mulados por Demangeon em 
1947, foram espontaneamente 
aplicados por Euclides em Os Ser
tões, conforme já ficou demons
trado (Pereira, 1955, p. 424). 

No contexto desse trabalho so
bre hábitat e gênero de vida, é de 
grande importância ler o capítulo 
V da obra de Euclides da Cunha 
(1982, p. 112-143), para se ter 
uma impressionante sensação de 
que o autor, efetivamente, conhe
cia o método de avaliação de uma 
forma de hábitat conforme 
Demangeon e Sorre ensinariam 
no final da década de 40. 
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O amplo contexto dos 
estudos de habitat e 
gênero de vida no 
Brasil 

Embora reconhecendo que a 
abordagem escolhida, de estabe
lecer uma classificação de 69 tra
balhos publicados, em sua mai
oria pelo IBGE, deixe de fora 
muitos estudos que, possivel
mente, iluminariam muito mais a 
questão do hábitat no Brasil Obje
tiva-se com ela, considerar esse 
trabalho como um exercício de pes
quisa, não tendo, por isso, a presun
ção de um improvável esgotamen
to do assunto. 

Restrição de natureza semelhan
te, também se estabelece no proce
dimento classificatório, pois reco
nhece-se que, haverá sempre uma 
tipologia melhor, dependendo do 
empenho e da perspicácia do pes
quisador, na análise das ocorrênci
as das diversas combinações de en
foques desses inúmeros trabalhos. 

Os estudos clássicos 
sobre hábitat 

Se levarmos em consideração o 
escopo dessa pesquisa, é possível 
reconhecer que foram poucos ostra
balhos que, explicitamente, trataram 
do tema, tanto no título quanto no 
conteúdo 

Nesse grupo, um dos que mais 
se enquadram é o de Antônio 
Teixeira Guerra, fruto de seus tra
balhos de campo no antigo Ter
ritório do Rio Branco (atual Ro
raima) e que descreve os diferen
tes tipos de habitação rural da
quela região (Guerra, 1955). 

Merecem também destaque os 
trabalhos de Nilo Bemardes (1957) 
e de José Grabois (1993). O 
primeiro, por estabelecer os princi
pais parâmetros para os futuros 

estudos, discutindo sistematicamente 
as principais formas espaciais de 
hábitat no contexto brasileiro O 
segundo, pela coragem em resgatar 
o tema na década de 90, resgate 
este, feito com maestria, pois como 
Max Sorre, o autor estabeleceu 
vínculos históricos, econômicos e 
culturais das formas de hábitat rurais 
e urbanas com o processo de 
subordinação dos pequenos produ
tores das terras altas da transição 
Agreste-Mata do norte de Pernam
buco aos grandes produtores de 
cana. Além de detectar uma forma 
própria de hábitat urbano a "ponta 
de rua", verdadeiro obstáculo de 
classe a separar os que já são "ur
banos", dos que estão chegando, 
após uma expulsão da área rural. 

Nos anos 60 foi traduzido e publi
cado no Boletim Geográfico (Nash, 
1961) o capítulo Habitações do Bra
sil Rural, do Livro de Roy Nash A 
Conquista do Brasil Esse mesmo 
capítulo já havia sido publicado em 
1923 numa revista de geografia 
americana e descrevia os sete prin
cipais tipos de casas que eram 
construídas nas áreas rurais brasi
leiras, sob a ótica dos materiais em
pregados nas paredes (folhas de 
palmeiras, barrote ou taipa, pedra, 
fibras ou esteiras, turfa, madeira e 
tijolos). Nash também descreve al
guns padrões de concentração das 
habitações rurais brasileiras compa
rando-os com o padrão mediterrâ
neo, além de tecer considerações 
sobre o problema de higiene e do
enças tropicais. 

Na década de 70, o trabalho de 
Írio Barbosa da Costa e Helena 
Mesquita identificou e sistematizou 
visualmente os principais tipos de 
habitação rural no Brasil, sendo, pois, 
um guia de referência importante 
até hoje (Costa, Mesquita,1978). 

Os estudos de hábitat 
em Antropologia, 
Sociologia e Arquitetura 

Foram selecionados cinco traba
lhos publicados entre os anos 70 e 



R bras Geogr , Rio de Janeiro, v 57, n 4, p 1-163, outldez 1995 

90, sendo que apenas um deles era 
de autoria de uma pesquisadora do 
IBGE, antropóloga do Departamen
to de Indicadores Sociais Maria 
Helena Beozzo de Lima (1981) o 
segundo, de uma antropóloga do 
Departamento de Comunicação da 
Universidade de Santa Catarina 
(Rial, 1992), o terceiro, de um 
geógrafo francês sobre o significado 
das cercas em pequenas comunida
des rurais, transcrito de um periódico 
regional da França (Bonnaud, 1973), 
o quarto, de uma dupla de arquitetos 
que exploraram a arquitetura Kitsch 
na área suburbana e rural do Rio de 
Janeiro (Guimaraens, Cavalcanti, 
1982) e o quinto, de uma dupla de ar
quiteto/antropólogo (Santos, Vogel, 
1981) sobre o hábitat urbano do ponto 
de vista antropológico em dois bairros 
do Rio de Janeiro Catumbi (antigos 
quarteirões remanescentes de um pro
cesso de renovação urbana) e Leblon 
(um conjunto habitacional de classe 
média conhecido como Selva de Pe
dra). 

Sob o ponto de vista geográfico, o 
estudo mais marcante é o de Beozzo 
de Lima, que mostra o processo de 
ocupação das áreas periféricas da 
RMIRJ por uma população de baixa 
renda, explicando os mecanismos de 
construção das casas e suas lutas 
contra as duras condições de vida a 
que são submetidos os que sonham 
em construir uma casa própria em 
áreas tão abandonadas pelo poder 
público. O livro de Carlos Nelson e 
Amo Vogel oferece um importante 
contraponto sobre o viver em espa
ços urbanos distintos. Para fins mais 
especulativos, o livro de Guimaraens 
e Cavalcanti (1982) pode ser uma re
ferência interessante para análises de 
hábitat em áreas urbanas, ainda não 
conquistadas pela onda dos edifícios 
multifamiliares. Umacombinaçãoen
tre o trabalho de Costa e Mesquita 
(1978) sobre habitações rurais e esse, 
que cobre a área periurbana, poderia 
gerar questões inusitadas para o 
avanço do tema. 

Os estudos de 
colonização e de 
povoamento com 
enfase no hábitat e no 
gênero de vida 

Esse conjunto de 14 títulos con
grega os trabalhos dos especialis
tas em processos de povoamento 
em geral e de colonização em par
ticular. Sem sombra de dúvida, o 
trabalho mais importante é o de 
Leo Waibel, que explica o proces
so de colonização por europeus 
no Sul do Brasil (Waibel, 1949). 

Do mesmo período estão os ar
tigos de Wagemann (1948-1949) 
sobre a colonização alemã no 
Espírito Santo e o primeiro trabalho 
de Speridião Faissol (1949) sobre 
uma colônia alemã- Uvá- na Re
gião do Mato Grosso de Goiás, arti
go que iniciou uma série de mais 
quatro sobre o tema colonização 
(Faissol1951, 1952 a, b, c), incluin
do um, de cunho didático, que expli
ca os principais aspectos do proces
so de colonização (Faissol, 1952 d), 
além do livro O Mato Grosso de 
Goiás, que será tratado no próximo 
conjunto. 

Nilo Bemardes também aparece 
com três títulos (Bernardes, 1950, 
1952, 1967) sendo que um deles 
(1952), tratando do mesmo assunto 
- colonização européia no Sul do 
Brasil - que Leo Waibel havia estu
dado em 1949. O anterior (1950) tra
tou da colonização no município ga
úcho de Santa Rosa e o último, mais 
recente (1967), analisou o processo 
de colonização em Alagoas. 

Roberto Lobato Corrêa iniciou 
sua carreira profissional com um tra
balho sobre a colônia alagoana de 
Pindorama (Corrêa,1963) e na dé
cada seguinte (Corrêa, 1970), escre
ve um trabalho de resgate histórico 
e geográfico de uma área antes do 
processo de colonização - o sudo
este paranaense. 
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Neste conjunto, também estão 
duas transcrições de autores estran
geiros que escreveram em 
periódicos do exterior, em perío
dos diferentes, Jean Rache no Les 
Chiers D 'Outre Me r em 1959 
(Rache, 1960) e Keith Derald Müller 
no Migration News de 1973 (Müller, 
1975) Rache abordou a vida rural 
nas colônias alemães do Rio Gran
de do Sul e Müller, utilizando o 
exemplo do Município de Toledo, no 
oeste paranaense estudou os meca
nismos do planejamento de coloni
zação que se estruturaram na Re
gião Sul do Brasil 

O padrão clássico dos trabalhos 
sobre colonização enfatizando o 
Gênero de Vida, geralmente cons
ta de bons mapas de distribuição 
dos povoados e sedes de fazendas, 
aliado a boas interpretações sobre 
as condições naturais e sobre os 
processos econômicos emuladores 
do povoamento, além de algum res
gate histórico que caracterize o es
paço estudado. 

Estudos regionais com 
enfase no gênero de 
vida e economia 

O grande grupo dos estudos regi
onais contém 25 títulos e é o mais 
eclético e amplo de todos Abarca 
praticamente todo o Território Na
cional e trata de uma vasta gama de 
assuntos geográficos, mas mostra 
uma clara tendência para a geogra
fia agrária, com os processos de 
povoamento e de estruturação eco
nômica que a acompanham. 

O típico estudo regional pode co
brir vários aspectos de um determi
nado espaço e alguns dos aqui es
colhidos são hoje considerados clás
sicos por sua abrangência e 
minudência dos assuntos tratados. O 
artigo de Leo Waibel sobre as zonas 
pioneiras ( Waibel,1955), o livro de 
Speridião Faissol sobre o Mato Grosso 
de Goiás (Faissol,l952 b), o artigo de 
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Preston James no Annals of the 
Association of American 
Geographers de 1953, transcrito no 
Boletim Geográfico (James, 1960), 
o guia de excursão de Orlando Vai
verde sobre o Planalto Meridional 
do Brasil, para o XVIII Congresso 
Internacional de Geografia de 1956 
realizado no Rio de Janeiro (Vai
verde, 1957), o artigo de Nilo Ber
nardes sobre as bases geográficas 
do povoamento do Rio Grande do 
Sul (Bernardes,1962), o livro de 
Manoel Correia de Andrade sobre 
a formação geográfica física e hu
mana do Nordeste (Andrade,1963), 
o artigo de Bertha Becker sobre o norte 
do Espírito Santo, que foi sua tese de 
Livre Docência na UFRJ (Becker, 
1973) são alguns exemplos represen
tativos desses clássicos. 

Destaque-se também a grande 
produção de Orlando Valverde (oito 
títulos) abrangendo praticamente 
todas as regiões do País, com 
trabalhos de alta qualidade e 
detalhamento. 

Percebe-se neste conjunto de 
trabalhos uma concentração espa
cial na Região Nordeste, com 11 
títulos (Andrade, 1963), (Barros, 
1964), (D'Álmeida, 1944), (Grabois, 
Silva, 1991), (Grabois, Marques, Sil
va, 1991), Grabois, Silva, Maciel, 
1992), (James, 1953), (Prost, 1968), 
(Valverde, 1955, 1957) e (Valverde, 
Mesquita, 1961 ). A Região Sul apa
rece com cinco títulos (Bernardes, 
L., 1953), (Bernardes, N, 1952 e 
1962), (Pebayle, 1968), (Valverde, 
1957), além de ter uma forte partici
pação nos exemplos de Leo Waibel 
em seu artigo As zonas pioneiras do 
Brasil (Waibel, 1955). 

Os estudos sobre 
gênero de vida com 
enfoque econômico ou 
sociológico 

No contexto da tipologia segui
da, indubitavelmente, esse foi o 
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grupo que mais causou dúvidas, 
devido às amplas possibilidades de 
se classificar um trabalho tanto 
como estudo de hábitat quanto 
como regional. Na medida do 
possível, foi dado como preponde
rante para sua inclusão no grupo, 
que o trabalho se orientasse por um 
tema que o enquadraria nos estudos 
de gênero de vida, como por 
exemplo: um espaço produtivo e o 
tipo de vida de seus ocupantes, uma 
atividade rural, os valores e influ
ências de determinadas culturas 
modificando ou sendo modificadas 
pelo espaço estudado, além dos 
artigos de cunho didático/infor
mativo a respeito do tema. 

Os títulos de maior destaque 
foram. a transcrição de um arti
go de Max Sorre (1948) sobre a 
noção de gênero de vida, os arti
gos de Valverde, explicando o 
que é Antropogeografia (Valver
de, 1957), além do clássico tra
balho sobre a fazenda escravo
crata de café (Valverde, 1967), e 
o livro de Antônio Cândido 
(1964), tratado de sociologia so
bre o gênero de vida do caipira 
paulista e sua transição para o mundo 
urbano, pesquisa realizada no 
Município de Bofete (SP). 

Além desses, também aparecem 
trabalhos que, ao estudarem um de
terminado espaço regional, orienta
ram suas pesquisas para um deter
minado setor produtivo ou ativida
de. Como nos casos do trabalho de 
Florêncio de Abreu ao escrever so
bre a Antropogeografia do Rio 
Grande do Sul, vinculando-a à 
pecuária de corte (Abreu, 1940), do 
artigo de José Almeida sobre os 
pioneiros do Vale do Rio São 
Francisco, onde a ligação com a 
pecuária também foi preponderan
te (Almeida, 1959). No contexto da 
produção açucareira, os trabalhos 
de Vivaldo Coaracy sobre os anti
gos engenhos cariocas (Coaracy, 
1957), o de Miguel Costa Filho sobre 
os engenhos mineiros (Costa Filho, 

1962) são os mais significativos. 
Ainda nesta linha o artigo de 
Walter Alberto Egler sobre a cul
tura fumageira do Recôncavo 
Bahiano (Egler, 1952) completa 
o subconjunto. 

Existe, ainda, um interessante ar
tigo de Orlando Valverde que trata 
da influência da imigração italiana 
nas modificações dos processos 
agrícolas em algumas regiões brasi
leiras e suas implicações no cresci
mento econômico do País (Valver
de, 1959). 

Estudos de periferia 
rural/urbana 

A principal razão da inclusão des
se grupo de estudos, está nas preocu
pações de Max Sorre (1948) sobre a 
necessidade de se criar uma nova 
tipologia de gêneros de vida, basea
da nas novas realidades da vida ur
bano-industrial. 

Alguns dos pesquisadores que 
escreveram esses trabalhos, talvez 
não estivessem preocupados, 
como esteve Sorre, com as ques
tões ligadas à transição rural-urba
na que estava tomando velocidade 
e ampliando sua escala, no pós
guerra, mas mesmo assim, deixa
ram suas contribuições para o que 
deveria ser o novo espaço de en
tendimento do gênero de vida e das 
novas formas de hábitat - a área 
periférica das metrópoles. 

Do conjunto de dez títulos, 
destacam-se os trabalhos de Pedro 
Geiger e de alguns colaboradores 
sobre a Baixada Fluminense 
(Geiger, 1952 e 1956, Geiger, Co
elho, 1956, Geiger, Santos, 1954), 
o de Nilo Bernardes sobre ativida
des rurais em área montanhosa na 
cidade do Rio de Janeiro (Bemardes 
Nilo, 1959), o de Lysia Bemardes so
bre uso da terra na periferia de 
Curitiba (Bemardes Lysia, 1956). 
Além desses, pode-se citar também 
o trabalho de Henrique Sant' Anna 
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sobre a ocupação humana na atual 
região dos lagos no Estado do Rio 
de Janeiro (Sant' Anna, 1968), e o 
artigo de Edmon Nimer e Jacob 
Binsztok sobre o espaço rural pe
riférico à cidade capixaba de Cas
telo (Nimer, Binsztok, 1967). 

As questões sobre loteamentos, 
mudanças de atividades agrícolas, 
cristalização de hábitos rurais e 
resistências às mudanças são 
mais ou menos percebidas nesses 
trabalhos As preocupações de 
caráter social levantadas por 
Pedro Geiger e colaboradores ao 
estudar as articulações econômi
cas que envolviam processos fun
diários que já estavam ocorrendo 
na Baixada Fluminense no início 
da década de 50 foram de grande 
relevância, ao anteverem espaci
almente os problemas que marca
riam a área periférica da atual 
Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. 

As novas formas de 
hábitat no Brasil 

As palavras de Grabois (1993, 
p.1 O) serão o principal parâmetro de 
referência desta seção, pois ao se 
abstrair a palavra rural de seu texto, 
todo o resto encaixa-se perfeitamen
te neste contexto ... 

Assim, a forma pela qual per
cebemos o hábitat identifica-se 
com a concepção de que a socie
dade rural é um conjunto de re
lações organizadas de trabalho e 
convívio social, incluindo formas 
mais ou menos elaboradas de 
consciência coletiva. Estruturada 
em classes sociais, esta socieda
de se sustenta num determinado 
meio natural, o qual é modifica
do e aproveitado pela população, 
através de técnicas e formas de 
produção e intercâmbio, histori
camente condicionados. 

Além das formas de hábitat clás
sicas já conhecidas, tanto pela Es-

cola Francesa, quanto pela Alemã 
é possível exemplificar algumas for
mas novas, que estão ocorrendo no 
território brasileiro, tanto em áreas 
desenvolvidas, quanto em áreas de
primidas, tanto no contexto rural, 
quanto no urbano 

Hábitat dos bóias
frias e dos sem-terra 

O primeiro exemplo dessas for
mas pode ser percebido pela evolu
ção do hábitat dos bóias-frias do 
interior de São Paulo O trabalho de 
Mello (1976, p. 67-84) quando 
descreve o processo migração 
campo-cidade na região da Alta 
Sorocabana explica em linhas gerais 
que a modernização do campo 
expulsa os pequenos sitiantes, 
trabalhadores de parceria e peões e 
que, paralelamente, a cidade atrai o 
migrante rural com: 

empregos domésticos para os 
elementos femininos da família e 
alguns serviços urbanos, como 
escola e assistência médica. Para 
o homem do campo, a possibili
dade de trabalhar na cidade 
apresenta-se como algo bastante 
indefinido. Isto faz com que ele 
já ingresse na vida urbana, na ca
tegoria de trabalhador disposto 
a vender a sua força de trabalho 
por qualquer preço, realizando 
qualquer serviço (p.74). 

Nos anos 70, a principal forma de 
hábitat que caracterizava os bóias
frias eram as favelas lineares ao 
longo das estradas, geralmente nas 
proximidades das cidades médias 
paulistas do oeste. Nos anos 80, na 
área da cana-de-açúcar (região de 
Ribeirão Preto), em função do 
movimento de rei vindicações de 
Guariba, essa forma de hábitat mu
dou para a formação de núcleos 
habitacionais concentrados em al-
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guns pontos entre a estrada e o ca
navial, não necessariamente próxi
mos das cidades O nucleamento ou 
é de casas unifamiliares, ou de edifí
cios de quatro pavimentos, geralmen
te em grupos de dez Nesses nuclea
mentos formam-se embriões de vilas 
com os principais serviços básicos, que 
garantem a demanda dos moradores 
No Pontal do Paranapanema, nos 
anos 90, o nomadismo dos sem
terra ainda é forte e o seu padrão 
de habitação improvisada ainda é 
característico. 

Grabois (1993) em sua pesquisa 
de hábitat no norte de Pernambuco 
constatou a forma "ponta de rua" 
estruturação de habitações nas pe
riferias de povoados ou de peque
nas cidades, de antigos moradores 
expulsos das terras de cultivo de 
cana O fenômeno da "ponta de 
rua" é a mesclagem entre o nosso 
entendimento de favela ( consideran
do aqui a baixa qualidade do imó
vel) e a formalização de uma apa
rência de urbanização muito precá
ria (levando-se em consideração a 
aceitação do alinhamento dos imó
veis na rua tradicional). 

No Maranhão, desde a década de 
70, a forma linear ao longo das es
tradas, e que se movimenta tal qual 
um enxame de abelhas, exemplifica 
o tipo de hábitat de alto dinamismo 
que ocorre nas áreas de frentes pio
neiras que acompanham as vias de 
penetração. 

Essa população não pode ser ca
racterizada como o bóia-fria do in
terior de São Paulo, pois sobrevive 
de trabalhos prestados às fazendas 
ao longo das estradas, "o peão de 
trecho ", além da coleta do coco de 
babaçu, geralmente feita por mulhe
res e crianças. Alguns desses nú
cleos se cristalizaram em povoados 
ao longo de algumas encruzilhadas 
no Maranhão e no Pará. 
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Hábitat dos 
mineradores e dos 
garimpeiros e de 
alguns trabalhadores 
especializados 

Um outro tipo de hábitat previa
mente planejado é o das Company 
Towns que, no Norte do Brasil, ge
ralmente, abriga trabalhadores de 
mineração, e no caso específico do 
Projeto Jari, um conjunto mais he
terogêneo de trabalhadores, indo da 
mineração à agricultura e reflores
tamento 

O nucleamento se dá próximo da 
atividade principal, ou junto ao pon
to de transbordo (geralmente porto 
fluvial). A forma concentrada é uma 
imposição do tipo de trabalho reali
zado A estrutura hierárquica é per
feitamente percebida, com as alas 
de residências do pessoal de nível 
superior, as dos quadros técnicos e 
as dos trabalhadores braçais. Re
centemente, a economista/ 
planejadora urbana Rosélia Piquet 
lançou um livro sobre o assunto 
(Piquet, 1998) exemplificando cin
co cidades que foram criadas para 
darem suporte a grandes projetos 
empresariais, tanto governamentais, 
quanto privados (Volta Redonda 
[RJ] e Ouro Branco [MG] na side
rurgia, Telêmaco Borba [PRl e 
Aracruz lES] na fabricação de 
papel e no florestamento e Carajás 
[PA] na mineração de grande por
te). O trabalho de Piquet, apesar de 
ser voltado muito mais para aspec
tos econômicos e históricos do que 
para a questão do hábitat, agrega 
muito conhecimento ao tema 

Em algumas dessas áreas, coe
xistem "invasões" mais ou menos 
legais de uma população que vive 
às custas de oferecer produtos e 
serviços para os diferentes estratos 
desses trabalhadores. Os exemplos 
do "Beiradão" no Jari, na divisa en
tre Pará e Amapá, as concentrações 
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humanas, junto aos portões de 
Carajás até Paraopebas no Pará, e 
algumas concentrações, junto aos 
acessos de algumas mineradoras de 
estanho em Rondônia são os exem
plos mais característicos dessa for
ma nova de hábitat. 

O caos aparente dessas habita
ções apresenta sua lógica espaci
al interna própria, visando a faci
litar o acesso dos usuários dos bens 
e serviços, mesmo em detrimento 
dos moradores. Casas de 
prostituição, pensões, bares e lo
jas de produtos de alimentação e 
material de caça e pesca e com
pra de ouro são as mais freqüen
tes nesses aglomerados 

Nas áreas de garimpo, a extrema 
mobilidade da população cria formas 
de hábitat inusitadas, que vão desde 
os aparecimentos de bairros 
garimpeiros na periferia imediata de 
Boa Vista, que garantem a logística 
dos seus habitantes que, 
temporariamente, vão para a região 
dos Ianomamis em busca de ouro, 
até comunidades "estáveis", em 
Itaituba, no Pará, que dão sustenta
ção aos garimpos das regiões dos 
vales do Jamaxim e Crepori na bacia 
do Tapajós Além das comunidades 
de balseiros que proliferam ao longo 
dos rios Madeira e Mamoré em Ron
dônia e do Oiapoque, que faz frontei
ra do Amapá com a Guiana Francesa. 

A visão apocalíptica dos carrega
dores de rejeitos em Serra Pelada e 
suas concentrações habitacionais 
em Curionópolis (PA) deu, nos anos 
80, uma noção muito verdadeira da 
miríade de formas de hábitat, que é 
a principal marca do Brasil atual 

A importância do 
hábitat no 
planejamento dos 
censos 

A principal tarefa geográfica 
numa operação de Censo Demo
gráfico insere-se na etapa de pia-

nejamento e execução da base 
geográfica operacional. Isto é, a 
delimitação dos setores censitários 
passíveis de serem trabalhado~ 
pelos recenseadores (agentes de 
coleta). Nesse procedimento, está 
embutido o estudo de Demangeon 
que levou à definição de um siste
ma classificatório de aglomerados 
humanos e ao índice estatístico de 
dispersão das habitações, ver 
Derruau (1964, p. 384-387) 

A maior dificuldade desse plane
jamento é justamente uma 
conceituação objetiva de aglomera
do e assentamento que se situam em 
áreas rurais, já que na área urbana 
contínua, a delimitação dos setores 
censitários é amarrada à existência 
de quarteirões e ao tamanho médio 
dos edifícios multifamiliares. 

No âmbito do Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística -
IBGE -, que é a principal agên
cia do governo federal encarre
gada das operações censitárías 
no País, a tarefa de conceituar e 
testar a operacionalização das ca
tegorias de aglomerados rurais, para 
a otimização das operações de co
leta de dados nos respectivos domi
cílios, é sempre passível de altera
ções de censo para censo 

O trabalho de Fredrich, Brito e 
Rocha (1983), publicado na prin
cipal revista de estudos estatísti
cos do IBGE, dá uma idéia da 
complexidade desse problema vi
vido pelos recenseadores do Cen
so Demográfico 1980 e três anos 
após o encerramento dos trabalhos 
de apuração, coloca em discussão 
o tema, para que os planejadores 
dos próximos, possam se utilizar 
dos resultados dos estudos e dos 
debates técnicos. 

A principal questão em pauta no 
artigo é a sugestão de modificação 
da definição de aglomerados rurais 
para fins censitários, por que nas 
palavras das autoras: 

... a conceituação adotada 
para o Censo de 1980 tem limita-



R bras Geogr, Rio de Janeiro, v 57, n 4, p 1-163, out/dez 1995 

ções que impedem uma melhor ca
racterização do fenômeno pes
quisado. Uma primeira limitação, 
que está relacionada ao fato da 
definição legal de urbano e rural 
respeitada pelo Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística -
IBGE - nos levantamentos censi
tários, nem sempre retrata a rea
lidade da ocupação urbana, se 
refere a não identificação entre os 
chamados aglomerados rurais, 
dos assentamentos que são, na 
verdade, de natureza urbana, ou 
seja, de áreas urbanizadas situa
das fora dos perímetros urbanos 
definidos por lei. O problema al
cança maior expressão na peri
feria das cidades de maior tama
nho e dinamismo, cuja expansão 
ultrapassa, muitas vezes, os limi
tes do perímetro urbano legal. 

Outras limitações referentes às 
instruções para a conceituação de 
aglomerados rurais foram também 
avaliadas. definição correta de ta
manho e distância entre "casas de 
moradia", dúvidas quanto à defi
nição de setor especial (presídios, 
canteiros de grandes obras, etc.) 
e critérios de composição da po
pulação envolvida (sexo e percen
tual da População Economica
mente Ativa - PEA). 

A proposta deixada no artigo pe
las autoras, vai desde os critérios de 

definição de cada tipo de aglomera
do por tamanho, densidade, reparti
ção da PEA, segundo setores de 
atividade. Além de apresentar tes
tes de campo no Estado do Rio de 
Janeiro e no Maranhão 

Nas justificativas as autoras co
locam que: 

... No caso dos aglomerados 
isolados, o tamanho mínimo de 
51 domicílios permitirá que não 
se deixe de reconhecer e regis
trar a especificidade de adensa
mentos demográficos que tem im
portância como ponto de conver
gência da população rural para 
a comercialização de produtos e 
realização de serviços. Para o 
planejamento, é imprescindível a 
identificação desses pontos que 
servem eficientemente, por exem
plo, à logística de implantação 
de programas educacionais e de 
saneamento. 

Trabalhos como esse devem ser 
entendidos como uma das múltiplas 
faces do tema hábitat, pois gera 
subsídios para um entendimento 
melhor da distribuição espacial da 
população urbana e rural 

Conclusões 
A razão principal desse trabalho 

é tentar modificar o cenário de 
abandono por que tem passado os 
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estudos de hábitat na Geografia e 
reagir positivamente contra as con
siderações que vinculam os estu
dos do hábitat a "peças de museu" 
ou "temas ultrapassados" 

O objetivo é didático, pois 
deve ser associado à escolha de 
temas de pesquisa que visem a 
um revigoramento do assunto, 
principalmente, através de vin
culações com os estudos de ou
tros profissionais, como· arqui
tetos, antropólogos e sociólo
gos. Mostrar também, que não 
há (ou pelo menos não deveria 
haver) assunto ultrapassado ou 
fora de moda, pois uma área de 
conhecimento tão heterogênea 
como a Geografia, não deveria 
se amarrar a moda de hegemô
nicas, como infelizmente tem 
ocorrido com relativa freqüên
cia no Brasil. 

As novas formas de hábitat es
tão a nossa volta, é só saber pro
curar. Os velhos mestres europeus 
que vieram ensinar aos geógrafos 
brasileiros, nas décadas de 40 e 
50, tinham uma constante pergun
ta, que não pode ser esquecida: 

"O que estamos vendo"? 

Devemos continuar a responder 
a essa pergunta, pois, com isso, a 
Geografia avança. A visão das 
modificações espaciais e as expli
cações dos seus processos 
criadores nunca abandonarão os 
estudos geográficos sérios. 
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Resumo 
Recolocarna pauta de debates da Geografia brasileira, dos anos 90, a questão dos estudos sobre o hábitatediscutir sua relevância 

no contexto atual é o principal objetivo desse trabalho. Inicialmente, historiou-se os trabalhos de alguns profissionais que iniciaram 
os estudos sobre o hábitat no Brasil e que se tomaram referência clássica sobre o assunto, principalmente as relações entre 
os profissionais estrangeiros que vieram trabalhar no Brasil, e seus discípulos, que prosseguiram seus respectivos legados 
O estabelecimento de uma sintética tipologia sobre esses estudos de hábitat e de gênero de vida, a partir de um conjunto de 
69 trabalhos, foi a segunda tarefa, e que deve ser encarada aqui, como um exercício de pesquisa para fins didáticos e não como 
uma tentativa de esgotamento do assunto estudos clássicos de geógrafos; os trabalhos de antropólogos, sociólogos e ar
quitetos, os estudos sobre colonização e povoamento, os estudos regionais que enfatizaram o hábitat, os de enfoque eco
nomicista, e os que enfatizaram as relações entre periferia rural e espaço urbano foram algumas das inúmeras possibilidades 
de classificação do tema Como desafio para os novos pesquisadores, foram também exemplificadas algumas novas formas 
de hábitat que estão ocorrendo atualmente no Brasil, tanto no contexto rural quanto no urbano O trabalho finaliza mostrando 
a importância do estudo do hábitat no planejamento da base geográfica operacional dos Censos Demográficos, revisados 
decenalmente 

Abstract 
To introduce again in the fine ofdebates ofthe Brazilian Geography ofthe nineties the subject ofthe studies on the habitat 

and to discuss your 1elevance in the current context is the principal objective ofthat work lnitiallv, it was related the works 
of some professionals that began the studies on the habitat in Brazil and that they became classic reference on the subject, 
mainly the relationships among the foreign professionals that carne to work in Brazil, and your disciples, that your respective 
legacies continued The recognition of a synthetic typology on those habitat studies and of life gender, starting from a group 
of 69 works, it was the second task, and that here should be faced, as a research exercise for didactic ends and I don 't eat 
an attempt o f exhaustion of the subject geographers' classic studies, the anthropologists' works, sociologists and architects; 
the studies on colonization and settlement, the regional studies that emphasized the habitat, the one of economist focus, and 
the ones that emphasized the relationships among rural periphery and space I urban they were some of the countless pos
sibilities of classijication o f the theme As challenge for the news researchers, they were also exemplified some news habitat 
forms that are happening now inBrazil, so much in the rural context, as in the urban The workconcludes showing the importance 
ofthe study ofthe habitat in the planning ofthe operational geographical base ofthe demographic censuses 

Recebido para publicação em 20 de junho de 1997 



Caracterização dos níveis de silcretes associados 
aos patamares estruturais escalonados do setor 

sudoeste do Estado de Minas Gerais 

Introdução 

Aspectos gerais 
Na área compreendida pelo Tri

ângulo Mineiro no setor sudoeste do 
Estado de Minas Gerais, estudos de 
caráter geológico-geomorfológico 
vêm sendo desenvolvidos na faixa 
de predominância de rochas 
pertencentes à Formação Serra 
Geral [(Grupo São Bento- Jurássico 
Superior/Cretáceo Inferior)] e ao 
Grupo Bauru (Cretáceo Médio ao 
Superior), e mais precisamente na 
área de ocorrência da Formação 
Marília, unidade litoestratigráfica 
distai que constitui o topo deste 
grupo regionalmente. 

Na constituição litológica da 
Formação Man1ia foram reconheci
das no topo da seqüência, estrutu
ras silicosas maciças caracterizadas 
como silcretes por Rosa et al (1995), 
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que notadamente estão associadas 
à elaboração de patamares 
estruturais escalonados, em relevos 
tabuliformes localmente. 

A mobilização e a fixação da 
sílica, nesta área, foram estudadas 
através de exemplos que explicam 
os diversos aspectos do problema, 
tais como: a deposição da sílica, o 
aparecimento do cimento silicoso 
por alimentação sintética e a 
acumulação deste material, que 
conduz à formação de níveis endu
recidos do tipo silcrete, cujas fácies 
são totalmente específicas. 

Um silcrete ou lage silicosa, nós 
designaremos aqui, a uma acumula
ção de sílica, que teve a sua origem 
num ambiente continental 
superficial, a partir dos dados de 
Meyer (1981). 

Dentro deste contexto e para uma 
melhor análise do comportamento 
destas silicificações na região em 

referência, nas partes altas dos Cha
padões de Uberlândia, escolhemos 
o setor sudeste do município homô
nimo, até a divisa com o Município 
de Uberaba, onde os processos ero
sivos que foram estudados por Rosa, 
Feltran Filho (1995), determinaram 
a formação de ravinamentos e vo
çorocamentos, que são contidos em 
seus avanços, quando afloram silcre
tes próximos, e o que se observa na 
porção superior da seqüência de ro
chas, é que os mesmos se constitu
em numa proteção natural para a 
continuidade desses processos ero
sivos lateralmente. 

Localização e acesso 
A área em foco está situada en

tre as coordenadas geográficas de 
latitudes 18° 59' e 19° 23' sul e 
longitudes 47° 55' e 48° 14' oeste 
(Figura 1 ). As altitudes regionalmen
te oscilam entre 850 e 980 metros. 

O acesso a mesma é possibilita-
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Figura 1- Mapa de localização da área estudada no Triângulo Mineiro, MG 
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do através da Rodovia BR- 050, que 
comunica o Município de Uberlân
dia e a cidade homônima com a 
capital Brasília e o Estado de São 
Paulo. As outras ligações com os 
grandes centros são possíveis pelas 
rodovias também federais BR-452 
e BR-262 (Belo Horizonte- Araxá 
- Uberaba- Uberlândia) e a BR-365 
até Montes Claros, com interligações 
com as Rodovias BR-040, BR-354 
e BR-496, todas em bom estado 
de trafegabilidade. Inúmeras estra
das vicinais permitem um bom 
acesso à área estudada. 

Aspectos fisiográficos 
O condicionamento climático re

gional não é uniforme, sendo carac
terizado por duas estações distintas, 
uma seca e outra chuvosa, o que 

•• 

+ 

+ 

. . ,. -- --... -
evidencia um clima tropical a esta
ções contrastadas, ou seja, o de nú
mero 2 (dois), segundo a classifica
ção climática apresentada por Tardy 
(1986), para as grandes linhas do 
clima de Durand-Dastes (1968). 

Na estação seca (abril a setem
bro), predominam seis meses com 
variações de extremos quentes a frio 
seco, enquanto que na estação 
chuvosa (outubro a março) são evi
denciados seis meses chuvosos e 
quentes, com um aumento conside
rável nas precipitações nos meses 
referentes ao verão (novembro a 
fevereiro), caindo praticamente 70 % 
das chuvas na região. 

As temperaturas oscilam entre 
18° e 32°C na estação seca, e entre 
24° e 38°C na estação chuvosa. A 
pluviosidade média anual é de 1500 
mm. 

1 u 

--~· .... 

No conjunto fitofisionômico pre
domina o cerrado, com incursões de 
Campos Limpos, Campos Sujos e 
Matas [(Mata Galeria e Mata 
Mesofítica (Cerradão)]. 

No cerrado podemos individua
lizar dois andares, um arbóreo 
arbustivo com árvores possuindo 
de 2 a 20 metros de altura, e o 
outro arbustivo herbáceo, com 
árvores e arbustos espaçados que 
variam de 0,5 a 1,5 metros de al
tura. 

A rede de drenagem da área em 
referência pertence à bacia hidro
gráfica do rio Uberabinha, que dre
na parte da área dos Chapadões de 
Uberlândia no sentido SE- NW, indo 
desaguar no rio Araguari, constitu
indo a di visa dos Municípios de 
Uberlândia e Tupaciguara, próximo 



R bras Geogr,RiodeJaneiro,v 57,n 3,p1-163,jullset 1995 

ao povoado de Martinésia. 

Os ribeirões Glória e Bom Jar
dim formadores do Uberabinha, dre
nam a área de estudos no sentido 
NE - SW, com inflexões para SE -
NW, e o padrão de drenagem é 
subdendrítico a subparalelo. 

Os solos estão representados 
por Latossolos, Solos Podzólicos, 
Areias Quartzosas e Solos Aluvi
ais Orgânicos 

Aspectos 
geomorfológicos 

A área de estudos tal como vi
mos anteriormente, está localizada 
no Triângulo Mineiro, fazendo parte 
de um conjunto global de formas 
denominado por Ab'Sáber (1971), 
como "Domínio dos Chapadões 
Tropicais do Brasil Central", e por 
Ianhez. et ai. (1983), como "Pla
nalto e Chapadas da Bacia 
Sedimentar do Paraná", sendo parte 
integrante da subunidade "Planalto 
Setentrional da Bacia Sedimentar 
do Paraná" 

A região do Triângulo Mineiro a 
partir de estudos de Hasui (1969) e 
de Barbosa et ai ( 1970) teria sido 
afetada em tempos pretéritos por 
diversos episódios tectônicos, dando 
origem às rochas do Pré-Cambriano 
pertencentes aos Grupos Araxá, 
Bambuí e Canastra, também a 
eventos magmáticos pelos derrames 
de lavas e intrusões da Formação 
Serra Geral e, posteriormente, à se
dimentação do Grupo Bauru. Uma 
deformação com sintomas de flexura 
também aconteceu na direção NW 
- SE, a qual, segundo Almeida. 
(1981), vem sendo submetida a 
contínuas reativações, inclusive 
ocasionando um soerguimento 
durante o Cenozóico, o que pode ter 
provocado a erosão na porção 
soerguida, com o conseqüente 
entalhamento da superfície do Pla
nalto Rebaixado de Goiânia. 

Diversos estudiosos explicam o 
desempenho da erosão fluvial 
ocasionando, em épocas atuais 
entalhes profundos, exumando 
basaltos e arenitos das Formações 
Serra Geral e Marília regionalmen
te. Esses processos erosivos foram 
acompanhados da deposição de 
sedimentos inconsolidados do 
Cenozóico em diversas comparti
mentações do Triângulo Mineiro 

Em todo território brasileiro, se
gundo Baccaro (1994), ocorreram, 
no Terciário e no Quaternário, 
alterações climáticas que propicia
ram extensas pediplanações, 
pedimentação, laterização e disse
cação, levando o relevo a possuir 
as formas atuais, e nas observações 
realizadas nos trabalhos de campo, 
verificamos que a área estudada 
está incluída em zonas de extensos 
e intensos aplainamentos em con
cordância com diversos estudiosos. 
King (1962) denomina de "Superfí
cie Sul-Americana" aquela sobre a 
qual a topografia moderna foi 
delineada desde o Cretáceo Superi
or ao Terciário, no Plioceno 

Em grande parte do Estado de 
Minas Gerais, essa superfície está 
moldada na paisagem por nivelamen
tos de topos, isto porque o ciclo 
posterior, o "Velhas", abriu-lhe 
incisões em formas de vales 
rarnificados. Tal compartimentação, 
na área em apreço, está represen
tada pelas superfícies de cimeira das 
chapadas, na faixa de 900 a 1000 
metros de altitude (Superfície Sul
Americana), entalhadas por vales, 
que foram encaixados e esculpidos 
nos períodos posteriores de semi
aridez, deixando algumas superfíci
es embutidas nas extremidades das 
chapadas, em cotas de 650 a 750 
metros, verificadas entre as cidades 
de Araguari e Uberlândia. 

Foi o que constatou em diversos 
endereços Barbosa (1966), ao fa
zer alusão às superfícies de erosão 
no território mineiro, com relevo 
constituído por chapadas embutidas 
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umas nas outras, dando ao modela
do regional o aspecto de extensos 
degraus. Barbosa et ai. (1970) apre
senta para a área de estudos duas 
superfícies, provavelmente, do 
Terciário: uma determinada pelo 
topo dos interflúvios entre 800 e 1000 
metros, a qual chamou de "Superfí
cie de Araxá", correlacionada à "Su
perfície Sul-Americana" de King 
(1956), e a outra mais rebaixada, na 
faixa dos 600 aos 700 metros, cor
respondente à "Superfície Velhas", 
de King (1956). 

Essa região apresenta unidades 
geomorfológicas bastante distintas, 
com relação a morfologia, em nível 
de dissecação e ao comportamento 
dos processos geomorfológicos. 
Segundo Barccaro ( 1994) podemos 
distinguir as seguintes unidades 
geomorfológicas: 1) Área de relevo 
altamente dissecado; 2) Área de 
relevo medianamente dissecado, 3) 
Área de relevo residual com 
escarpas erosivas; e 4) Áreas de 
cimeira com topos planos, amplos e 
largos. 

a) Área de relevo altamente 
dissecado - esta unidade geomor
fológica está referida à borda da 
extensa chapada Araguari-Uber
lândia, se descortinando na área 
em foco entre os rios Araguari e 
Tijuco, que vem sendo altamente 
dissecada, entalhada pelos seus 
tributários, apresentando vertentes 
íngremes, corredeiras, cachoeiras, 
num contraste com o relevo suave 
e ondulado das porções mais 
interiores das chapadas. As 
altitudes oscilam entre 700 e 800 
metros, com topos aplanados e 
alongados, se estendendo em for
ma de espigão entre as microba
cias afluentes dos rios Jordão, 
Uberabinha e Bom Jardim. 

Uma outra compartimentação foi 
reconhecida numa área mais rebai
xada e se descortinando para o rio 
Araguari entre 640 e 700 metros, 



122 

separada do nível mais elevado a 
800 metros por rupturas de declives 
mantidas por distintos derrames 
basálticos. Suas feições estão rela
cionadas, predominantemente, aos 
basaltos da Formação Serra Geral 
e às rochas do Grupo Araxá, com 
presença restrita dos arenitos e dos 
silcretes da Formação Marília e dos 
sedimentos do Cenozóico. As de
clividades mais expressivas se situ
am na faixa de 25° a 40°C, estando 
referidas, principalmente, às porções 
de ruptura das vertentes, relativas, 
geralmente, aos afloramentos dos 
basaltos, sendo suavizadas por algu
mas rampas coluviais Aí se formam 
solos férteis que têm suas origens 
do material desagregado do basalto 
e que estão sofrendo a ação dos pro
cessos erosivos, com vários canais 
pluviais e ravinamentos 

b) Área com relevo mediana
mente dissecado - esta comparti
mentação constitui-se de topos ni
velados entre as cotas de 750 e 
900 metros, com formas convexas 
e vertentes entre 3° e 15°C de 
declividade. Na área de estudos 
notamos a predominância da For
mação Adamantina, sobreposta 
ao basalto da Formação Serra 
Geral, que aflora, segundo Bac
caro (1994), no talvegue de alguns 
canais fluviais, em locais com 
entalhamento mais acentuado, bem 
evidenciado nos vales dos rios 
Tijuco, Prata e Uberabinha. Toda 
esta seqüência está recoberta, ge
ralmente, por sedimentos inconso
lidados do Cenozóico. 

Ocorrem nesta unidade geomor
fológica solos hidromórficos contor
nando os canais fluviais cobertos por 
vegetação típica dos tipos gramíneas 
e ciperáceas, geralmente, com buritis 
nas vizinhanças do canal. Esses ca
racteres são comuns nas bacias dos 
rios Tijuco e Prata, onde as várzeas 
estão constituídas por sedimentos 
finos que funcionam como um filtro 
e armazenam umidade, mantendo 
um determinado equilíbrio entre a 
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vertente e o fundo do vale. 

c) Área de relevo residual com 
escarpas erosivas- é aquela que se 
caracteriza por apresentar ex tremi
dades em escarpas erosivas, de até 
150 metros, em contornos 
irregulares, com declividades que 
podem alcançar 45°C. Essa unida
de está relacionada aos setores mais 
elevadas em topos de divisores de 
água das principais bacias entre as 
cotas de 800 e 900 metros. Esses 
setores mais elevados são 
chamados, regionalmente de serras, 
com destaque para a serra do Galga 
situada entre as cidades de 
Uberlândia e Uberaba 

Essa compartimentação apresenta 
relevo altamente dissecado com formas 
convexas nas vertentes e anfiteatros A 
litologia está relatada aos arenitos per
tencentes à Formação Marília, que sus
tentam as extremidades em escarpas 
em razão da intensa cimentação silicosa 
ou carbonática 

A espessura da Formação Marí
lia no Triângulo Mineiro não ultra
passa 100 metros, e segundo Ianhez 
et al (1983) e Rosa et al. (1995) a 
sua composição está representada 
por arenitos calcíferos e calcários 
lenticulares da Fácies Ponte Alta e 
por arenitos argilosos, 
interacamadados com níveis 
conglomeráticos e níveis carbonáti
cos da Fácies Serra do Galga de 
Barcelos (1984). Esta seqüência é 
sobreposta pelos níveis de silcretes 
objetos deste estudo 

Nesta unidade do modelado do 
relevo regional ocorre um solo 
podzólico vermelho-amarelo, 
distrófico e eutrófico recoberto por 
Mata Mesofítica ou então por 
Floresta Tropical. Essa vegetação 
natural está entremeada por pasta
gens e algumas culturas cíclicas nas 
porções de cimeira. 

d) Áreas de cimeira com topos 
planos, amplos e largos - esta com
partimentação geomorfológica está 

caracterizada por uma baixa 
densidade de drenagens e vales com 
pouca ramificação de drenagens, 
vertentes com baixas declividades 
entre 3° e 5°C, sustentadas pelo 
arenito da Formação Marília, 
recobertos pelos sedimentos do 
Cenozóico. 

A partir de dados de Ianhez et al. 
(1983), essa cobertura terciária está 
constituída por argilas, areias e siltes 
já pedogeneizados, originando, 
predominantemente, latossolos ver
melho-escuros e latos solos vermelho
amarelos, que se sobrepõem a uma 
camada de crostas ferruginosas e 
silicosas, de espessura variável. Re
gionalmente, quase todos os vales são 
bem abertos, de fundos úmidos, com 
características de veredas e 
escoamento fluvial anastomosado. 
Em determinados trechos ainda 
subsiste a mata galeria com buritis. 
São comuns a presença de lagoas que 
apresentam variações no nível da 
água em função dos efeitos sazonais 
climáticos a que estas áreas estão 
submetidas (Baccaro, 1994). Confor
me Ianhez et al (1983), a origem e 
época de formação dessas lagoas em 
tempos passados estão referidas a 
uma drenagem endorreica, relaciona
da a um clima mais seco do que o atual. 
A área ocupada pelas mesmas exer
cia, portanto, a função de uma baixada, 
relacionada à dificuldade de escoamen
to a partir de baixas declividades. 

Aspectos geológicos 

Considerações Iniciais 
Geologicamente a área estudada 

está representada por rochas 
pertencentes ao Grupo Araxá 
(Proterozóico Inferior, compreendendo 
gnaisses, migmatitos, micaxistos, 
sericitaxistos e quartzitos); Formações 
Serra Geral (Jurássico Superior/ 
Cretáceo Inferior, constituída por 
basaltos e diques de diabásio ), e 
Uberaba, Adamantina e Man1ia per-
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tencentes ao Grupo Bauru de idades 
relacionadas ao Cretáceo Médio ao 
Superior, contendo arenitos finos a 
grossos intercalados com níveis 
argilosos, níveis calcíferos, níveis 
cascalhentos, conglomeráticos, 
estratificações plano paralelas e 
cruzadas de pequeno porte, e níveis 
de silcretes nas porções de cimeira; 
coberturas detrito lateríticas Tércio
Quatemárias e aluviões recentes 

A Formação Man1ia, que comporta 
os níveis de silcretes regionalmente, 
foi alvo de alguns de cunho geológi
co, dentre os quais podemos citar 
Barbosa (1953), que, segundo Bar
celos (1984) caracterizou esta 
unidade litoestratigráfica como cons
tituída por cimentação carbonática. 

Soares et al. (1980) designaram a 
Formação Man1ia como constituída por 
arenitos conglomeráticos, contendo 
grãos angulosos, teor variável de ma
triz, mal selecionados, com abundân
cia de feldspatos, minerais instáveis e 
minerais pesados, ocorrendo em ban
cos com 1 a 2 metros de espessura, 
maciços ou com estratificação 
incipiente subparalela e descontínua, 
com rara estratificação cruzada de mé
dio porte, onde os seixos estão con
centrados nos estratos cruzados, e ra
ros leitos descontínuos de lamitos ver
melhos e calcários 

Regionalmente, essa Formação é 
constituída por camadas espessas de 
arenitos imaturos e conglomerados 
sobrepostos em níveis carbonatados 
(Nishiyama, 1989). Ainda Barcelos 
(1984) propõe uma subdivisão da 
Formação Marília em duas fácies, 
sendo a primeira a Fácies Ponte Alta, 
onde se sobressaem os níveis carbo
nátícos constituídos de calcário do 
tipo calcrete, e a segunda a Fácies 
Serra do Galga para os arenitos e 
conglomerados sobrepostos à Fácies 
Ponte Alta. 

Estes sedimentos estão recober
tos em certos endereços por sedi
mentos cenozóicos e, principalmen
te, no topo das chapadas. 

As rochas silcréticas 
Os níveis de rochas silcréticas ou 

lages silicosas têm sido estudados por 
alguns autores, e dentre eles 
podemos citar Watkins (1967), 
Conrad (1969), Goudie (1973), Van 
Der Graff et al.(1977), Langford
Srnith (1978) e Meyer (1981), quere
conheceram este fenômeno na 
Europa, no Deserto de Sahara, na 
África do Sul, nos Estados Unidos e 
na Austrália, e fazem uma análise 
destas regiões do mundo onde os sil
cretes imprimem seus traços na ge
omorfologia, e suas associações 
paragenéticas entre a geomorfologia, 
a pedologia e a geoquímica. 

Muitos destes estudiosos con
cordam num ponto de vista, ou seja, 
a antigüidade das paisagens em 
que as silicificações nos permitem 
supor que na maioria das vezes 
existiu um fenômeno bem antigo, 
que evoluiu longamente O 
Mioceno, segundo Meyer (1981) é 
um bom exemplo citado como um 
período de desenvolvimento das si
licificações no Deserto de Sahara. 

As inter-relações das rochas 
silcréticas com os aspectos geo
morfológicos na área dos Chapa
dões de Uberlândia nos conduzem 
a idealizar um perfil onde 
caracterizamos 3 (três) níveis 
petrográficos silicificados no topo 
da Formação Marília, associados às 
Fácies Ponte Alta e à Serra do 
Galga de Barcelos (1984), de cima 
para baixo da seqüência 

a) Nível tipo terraço opalino- con
tém grãos de quartzo cimentados 
pela sílica finamente cristalizada. O 
cimento pode exibir figuras de flu
xo. Ocorrências de sílica cripto cris
talina de colorações pardo-amare
ladas, marrom, cinzenta-azuladas e 
esbranquiçadas são comuns. 

Os elementos detríticos estão pre
sentes e podemos destacar a opala, 
a calcedônea e a lussatita. 
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No seio desses silcretes estão pre
sentes pequenas cavidades geódicas 
com diâmetros oscilando entre 0,5 e 
3 em, e que estão preenchidas por 
quartzo amarelado e opala cinzenta 
ou então amarelada, às vezes 
estalactítica Nas extremidades 
destas cavidades em amostra de mão 
podemos identificar a lussatita em pe
lículas bem finas (Foto 1). 

Todo o conjunto em amostra de 
mão, mostra alterações da massa 
silcrética em opala hidrofana, super
ficialmente, numa espessura de 
quase 1 ,5 em. Concentrações de 
latossolo marrom chocolate conten
do matéria orgânica misturam-se 
com esta opala 

Em estampa de água fria as amos
tras acinzentadas transformam-se 
inteiramente num azul celeste, 
formando um belo contraste com a 
superfície alterada (Foto 2) 

b) Nível tipo conglomerático -
onde os seixos via de regra feitos 
de material do terraço, estão espa
lhados numa matriz silicosa de 
coloração vermelho-clara, ou ama
relada. Lentes e nódulos de carbo
nato estão presentes em intercala
ções nesta matriz (Foto 3) 

c) Nível tipo arenítico- sintomas 
de recristalização dão a rocha um 
aspecto de arenito silicificado, de 
granulação variável de fina a grossa, 
ou de um quartzito com 
predominância das colorações 
avermelhada-claras, amarelada e 
cinzenta (Foto 4) 

Em todos esses níveis a cimenta
ção é um processo importante, e inú
meras causas podem favorecer o 
endurecimento de alto a baixo da 
seqüência, tais como: abundância de 
matriz arenosa contendo lentes car
bonatadas, estruturas sedimentares 
em canais, posições preferenciais na 
antiga paisagem, que podem explicar 
a forte cimentação. 
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Foto 1 -Rocha silcrética aflorando no nível tipo terraço opalino, e inúmeros seixos 
desagregados do nível conglomerático O conjunto mostra nas extremidades 
alterações para opala hidrofana Ocorrência na Fazenda Experimental do Glória/ 
Universidade Federal de Uberlândia 

Foto 2 - Mostrando fragmentos de silcretes contendo pequenas cavidades geódicas 
no seio da mattiz, e predominância da coloração azul celeste após a estampa em 
água fria Amostras da localidade da Foto I 

Em determinados casos, a silicifi
cação pode ocorrer maciçamente, in
vadindo toda a seqüência, que se 
constitui então num silcrete. 

Estruturas com estrias de fric
ção ocorrem nos seios da matriz 
formadas em áreas escarpadas 
percorrendo formas como espelhos 
de falha Elas podem acidentar a 

superfície dos silcretes, na cons
tituição dos patamares. 

Regionalmente, estes patamares 
estruturais escalonados estão re
feridos a esta forte cimentação, 
onde estão caracterizadas as pre
senças de certas formas de sílicas 
fibrosas associadas a lentes carbo
natadas num ambiente evaporítico, 

e os depósitos eluviais e iluviais 
observados nestas silicificações 
são resultantes de circulações de 
águas a dominante vertical. Os 
materiais foram mobilizados em 
solução e redistribuídos de alto a 
baixo da seqüência, até a zona de 
contato Formação Marília/ 
Formação Serra Geral 

Os basaltos de constituição da 
Formação Serra Geral, localmente, 
por sua natureza, se constituíram em 
profundidade numa barreira para a 
infiltração da água, havendo então 
uma saturação da mesma carregada 
de sílica, tanto da lixiviação dos 
minerais silicosos, como resultado 
das epigenias silicosas. 

Considerações finais 
De uma maneira geral podemos 

dizer que as soluções carregadas de 
sílica atingiram a nape freática, no 
contato basalto/arenito A forma
ção inteira secou durante um 
período de desenvolvimento local 
de um clima semi-árido, que afe
tou a região em tempos geológicos 
recentes, e que permitiu a decan
tação das esferas de sílica coloidal 
docemente. As fraturas e fissuras 
nas rochas permitiram a circula
ção contínua desta solução mine
ralizante, que se concentrou por 
evaporação, e depositou sucessi
vamente mais sílica sobre as es
feras de Si02 já depositadas, de
senvolvendo-se então a cimenta
ção de todo o conjunto compre
enchimento parcial dos vazios, e 
logicamente estas esferas torna
ram-se impermeáveis. 

Um outro aspecto a ser considera
do é a lentidão da evaporação da água, 
que permitiu também a precipitação da 
sílica sobre a camada argilosa prove
niente da alteração do basalto, que se 
tornou também endurecida (Foto 5). 

De alto a baixo da seqüência, po
demos sublinhar também as altera-
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Foto 3- Nível tipo conglomerático de co
loração avermelhada clara contendo 
seixos arredondados e subarredondados 
de material essencialmente silicoso, e 
predominantemente de arenitos silicifi
cados e quartzitos Rodovia BR-452, 
margem esquerda do rio Claro 

ções que estão presentes nos três 
níveis estudados, e as mesmas tive
ram início após a acumulação da 
água no perfil, e logicamente 
quando uma parte da cobertura 
sedimentar foi erodida. 

Os processos de erosão são comuns 
tanto nas zonas semi-áridas como nos 
cerrados, em razão da escassez da 
cobertura vegetal contínua 

Os relevos tabuliformes associ
ados ao comportamento estrutural 
caracterizam-se por camadas 
sedimentares horizontalizadas ou 
então suborizontalizadas, e regio
nalmente estão associados aos der
rames basálticos concordantemen
te, e correspondendo ao chapadão, 
que, segundo Casseti (1994), lem
bram a presença de uma extensão 
de mesa ou tabuleiros em níveis 
altimétricos distintos, mantidos 
pelas camadas de basaltos ou pe
los sedimentos de maior resistên
cia, além das concreções silicosas 

Foto 4 - Nível tipo arenítico com sintomas de recristalização intercalado com camada 
argilosa Fazenda Experimental do Glória/Universidade Federal de Uberlândia 

Foto 5 - Seqüência alterada em argila de coloração avermelhada na zona de contato 
arenito/basalto, que localmente ocorre bastante endurecida Rodovia BR-452, 
margem esquerda do rio Claro 

e carbonáticas. Na maioria dos ca
sos estão relacionados em níveis de 
aplainamentos, relativamente concor
dantes que por sua natureza justificam 
as formações do tipo cerrado na área 
em questão. 

Podemos caracterizar também 
uma associação íntima entre a vege
tação presente localmente, com a 
morfologia predominante, ou seja, uma 
cobertura vegetal arbustiva-herbácea 

nas áreas pediplanizadas do topo da 
seqüência, herbácea nas escarpas 
verticalizadas, e ainda uma vegetação 
superior predominantemente arbórea 
com rastros arbustivos no talus. 

Finalmente, o que se observa de 
alto a baixo da seqüência da For
mação Marília é uma resistência 
maior dos níveis silicosos tanto 
areníticos, como opalinos, o que con
duz a constituição e a manutenção 
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dos degraus (Foto 6), que constitu
em os patamares em questão, onde 
a passagem regressiva está carac
terizada pela erosão da faixa argilo
sa subjacente, proveniente da alte
ração do basalto, que preenche por 
vezes fraturas e fissuras no arenito, 
na zona de contato com o basalto, 
permitindo então a retenção da água, 
que geralmente flui pelas escarpas, 
ou pelo solapamento do pacote. 
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Foto 6 - Aspecto ao fundo dos degraus constituídos em função de uma maior 
resistência dos níveis silicosos, tanto areníticos, como opalinos aos processos 
erosivos - Chapadões de Uberlândia 

Bibliografia 
AB'SABER,A N Contribuiçãoàgeomorfologiadaáreadoscerrados In SIMPÓSIOSOBREOCERRADO, 1971,SãoPaulo 

Anais.. São Paulo Edusp, 1971 p 97-103 

ALMEIDA,F F M.de.SíntesesobreatectônicadabaciadoParaná In SIMPÓSIOREGIONALDEGEOLOGIA,3, 198l,local 
Rio Claro, SP. Boletim de resumos . Rio Claro, SP Sociedade Brasileira de Geologia, 1981 p 1-20 

BACCARO, C A. D As unidades geomorfológicas e a erosão nos chapadões do município de Uberlândia Revista Sociedade 
&Natureza, Uberlândia, ano 6, n 11- 12, p 19-34, 1994 

BARBOSA, G. V. O significado da estrutura geológica para o mapeamento geomorfológico de Minas Gerais Boletim Mineiro 
de Geografia, Belo Horizonte, v.12,n 2,p 37-58,1966 

BARBOSA,Oetal.Geologiadotriângulomineiro.RiodeJaneiro·DNPM, 1970 v.136 p 136-140. 

BARCELOS, J. H Reconstrução paleogeográfica da sedimentação do Grupo Bauru baseada na sua rede.finição estrati
gráfica parcial em território paulista e no estudo preliminar .fora do Estado de São Paulo Rio Claro, 1984 Tese 
(Livre Docência)- Universidade Estadual Paulista, 1984. 

CASSETI, V Elementosdegeomoifologia Goiânia UFG, 1994 137p. 

CONRAD, G L' évolution continentale post-hercynienne du Sahara algérien Paris. Centre National de la Recherche Scien-
tifique, 1969. 527 p. 

DURAND-DASTES, F Clímatologie In Encyclopaedia Universalis, 1968 p 618-624 

GOUDIE, A Duricrusts in tropical and subtropicallandscapes. Oxford : Clarendon Press, 1973 17 4 p. 

HASUI, Y O cretáceo no oeste mineiro Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia, São Paulo, v 1, n 18, p. 39-56, 1969 

IANHEZ, A. C et al Geologia. FOLHA SE 22/Goiânia Rio de Janeiro Projeto RADAMBRASIL, 1983 763 p. (Levantamento 
dos Recursos Naturais, v 31) p. 23-348. 

KIN G, L. C. A geomorfologia do Brasil oriental Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 18, n 2, p. 3-122, abr /jun 1956. 

-- The morphology ofthe earth Edinburg: Oliver andBoyd, 1962. 



R bras Geogr, Rio de Janeiro, v 57, n 3, p 1-163, jul/set 1995 127 

LANGFORD-SMITH, T (ED ) Silcrete inAustralia New England University ofNew England, DepartmentofGeography, 1978 
304p 

MEYER, R Rôle de la paléoaltération de paléopédogénese et de la diagénese préwce au cours de l 'élaboration des séries 
continentales Nancy, 1981 These (Doctorat d'État, Mention Sciences)- Université de Nancy, 1981 257 p 

NISHIY AMA, L Geologia do município de Uberlândia (MG), e áreas adjacentes Revista Sociedade & Natureza, Uberlândia, 
v 1,n l,p 9-16, 1989 

ROSA, D , B , FELTRAN FILHO, A Considerações acerca de impactos ambientais no setor sudeste da cidade de Uberlândia 
(O caso daFazendaExperimental do Glória) In ENCONTRO DEGEOMORFOLOGIADO SUDESTE, 1 , 1995, Rio deJ aneiro 
Anais. Rio de Janeiro UFRJ, 1995 p 188-191 

ROSA, D , B et al As silicificações presentes na formação Man1ia (Grupo Bauru), no município de Uberlândia e as modificações 
resultantes na paisagem geomorfológica In SEMANA DA GEOGRAFIA, 8 , 1995, Uberlândia Anais Uberlândia Uni
versidade Federal de Uberlândia, Departamento de Geografia, 1995 p 71 

SOARES, P C et al Ensaio de caracterização do cretáceo no estado de São Paulo, Grupo Bauru Revista Brasileira de Geo
ciências, São Paulo, v 10, p 177-185,1980 

TARDY, Y Le cycle de l'eau, climats, paléocliniats et géochimie globale Paris Masson, 1986 338 p 

VANDERGRAFF,W J etal RelictearlycainozoicdrainagesinaridWestemAustra1ia Z Geomorph N F [S.L],v 21,n 4, 
p 379-400, 1977 

W A TKINS, J. R The relationship between climate and the development oflandforms in the cainozoic rocks ofQueensland Jow na! 
of the Geological Society o f Austral ia, Adelaide, South Australia, v 14, n 1, p 153-168, 1967 

Resumo 
O interflúvio entre as bacias hidrográficas dos rios Araguari e Tijuco, na região do Triângulo Mineiro, está inserido na Bacia 

do Paraná, como pertencente ao Domínio dos Chapadões Tropicais do Brasil Central 

Os principais processos geomorfológicos que se desenvolveram nesta área tiveram início no Terciário, prosseguindo através 
do Quaternário Estes processos constituíram superfícies planas, tal como podemos observar no Município de Uberlândia, 
bordejado por patamares estruturais escalonados, seccionados por profundos 1avinamentos 

Podemos observar regionalmente rochas silcréticas, silícicas hidratadas e traços de ferro, manganês, carbonatos e de ele
mentos silicosos finos, no topo das seqüências de rochas 

Estudos desenvolvidos acerca da migração da sílica de alto a baixo da seqüência nos permitem apresentar novos conceitos 
e explanações a respeito da formação destes platôs e dos processos erosivos que ocorrem nesta área 

Abstract 
The interf1uve between Araguari and Tijuco rivers hydrographics basins, in the Triângulo Mineiro region, are inserted in 

the Paraná basin, as part the Tropical Plateau Domains o f the Central Brazil 

The main geomorphological process in that area are being built from the Tertiary to the Quatemary. These process produced 
flat surfaces as seen in the Uberlândia Municipality borderes by echeloned structura1 crests cut by deep ravines. 

We find at the surface levei sicretic rocks with hidrated siliceous compounds, with traces o f iron, manganese, carbonates 
and fines siliceous elements 

Studies of the contact levei and the siliceous migration from the top to it may bring new concepts and explanation about 
these plateau lands formation and erosion process 

Recebido para publicação em 20 de junho de 1997 



A fronteira americana revista* 

Nas últimas décadas têm surgido 
várias correntes críticas ambienta
listas, marxistas e pós-modernistas, 
reinterpretando o significado da 
fronteira americana e a validade do 
modelo "tumeriano" O debate é in
teressante para a realidade brasilei
ra pelo reconhecimento de uma di
versidade de processos que atuaram 
na fronteira americana e que são se
melhantes aos processos brasileiros. 

Comumente no Brasil, utiliza-se 
o estudo de Turner [1963 (1893)] 
no sentido de contrapor a frontei
ra americana à fronteira brasilei
ra, considerando esta uma realida
de específica. Ignora-se uma sé
rie de críticas a Turner, produzi
das desde 1920 e que são re
enforçadas nos estudos atuais 
(Billington, 1967, Faragher, 1992). 
Pelas críticas, identificam-se proces
sos paralelos entre as duas frontei
ras, a americana e a brasileira. 

A partir de 1970, cresce nos Es
tados Unidos o interesse pelo 

Ana Maria de Souza Mello Bicalho** 
Scott WilliamHoefle*** 

tema da fronteira, e, nos anos re
centes, prolifera-se o número de 
publicações rebatendo os mitos e 
as lendas sobre a ocupação do 
território americano Comparan
do o atual debate americano com 
o debate brasileiro sobre a fron
teira, sobressaem semelhanças, 
como, por exemplo, a conquista 
territorial envolvendo genocídio, o 
conflito de percepções do ambi
ente, o choque entre sistemas 
agrícolas locais com sistemas 
agrícolas degradadores introduzi
dos, a especulação de terras, a 
concentração fundiária, a grilagem 
e violência, e a presença de um Es
tado intervencionista que controla 
essas práticas. O reconhecimento 
de processos universais de ocupa
ção de fronteiras, independente 
das especificidades históricas, 
aponta caminhos a uma síntese te
órica sobre fronteira. 

No caso americano, contrapon
do-se ao modelo "turneriano", as 
atuais correntes compartilham de 

várias posições em comum, porém, 
cada uma delas põe em evidência 
determinados aspectos, como 
questões demográfico-ecológicas 
enfatizadas nas análises ambienta
listas, questões político-econômicas 
nas posições marxistas, e questões 
socioculturais nas abordagens pós
modernistas. Neste presente traba
lho, são traçadas as críticas ao mo
delo "tumeriano" de cada uma des
tas correntes de pensamento. Fina
lizando, são contextualizadas as idéi
as de Tumer na paisagem cultural de 
sua época, estabelecendo-se parale
los com a cultura americana atual, 
identificando problemas sociais e 
políticos de natureza semelhante 
àqueles de cem anos atrás. 

A conquista territorial 
e a domesticação do 
espaço 

Uma das críticas do processo de 
ocupação da fronteira americana 
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apóia-se numa teoria geral de fron
teiras de enfoque biológico e ambi
ental Associa-se a fronteira à 
conquista territorial, na qual há com
petição entre populações humanas 
nativas e invasoras e entre a flora e 
a fauna local com espécies 
introduzidas pelos invasores. Auto
res como Crosby (1986) e Cronon 
(1983) apontam que o sucesso ou o 
insucesso dos empreendimentos eu
ropeus de colonização em diferen
tes partes do mundo não foi apenas 
uma questão de fatores econômico
militares, mas, sim, de concorrência 
em adaptação ecológica. Quanto 
maior a população nativa e sua re
sistência a doenças introduzidas e 
quanto maior a diferença climática 
e ambiental em relação à Europa, 
mais difícil, incompleta e de curta 
duração foi a conquista e a domina
ção européia. Exatamente por es
sas razões que as primeiras tentati
vas européias de conquista e de co
lonização dos Cristãos das Cruza
das na Palestina e dos Escandinavos 
na Groenlândia e Canadá nos anos 
1000 a 1300, representaram um fra
casso, e o mesmo se diz dos proje
tos coloniais de 1750 a 1950 na África 
e na Ásia (Crosby, 1986). 1 

Foi nas Américas, particularmen
te na fronteira norte-americana, que 
se processou o maior sucesso de 
conquista territorial e povoamento 
europeu. Nos Estados Unidos, a 
população nativa foi praticamente 
aniquilada e introduziu-se um siste
ma agrícola que levou à substituição 
em grande parte da flora e fauna 
local, recriando-se, em escala con
tinental, uma paisagem domestica
da nos moldes da Europa. 

Contribuiu para a conquista da 
fronteira americana a fraca densi
dade da população nativa perante o 
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volume de imigrantes europeus 
apartados e a semelhança das 
condições climáticas dos dois con
tinentes, propícias à adaptação da 
agropecuária européia. Finalmen
te, a disseminação de "doenças de 
multidão" do Velho para o Novo 
Mundo, dizimou populações nati
vas, abrindo espaço ou criando 
espaço "vazio" para os europeus. 
As estimativas sobre o total da 
população nativa da América do 
Norte em 1500 variam de 2,5 
milhões a 7 milhões de pessoas e 
esta cifra é drasticamente redu
zida para apenas 150 000 indíge
nas no início do século XX. Os 
colonos europeus estavam cientes 
do seu potencial de destruição 
através do contágio de suas 
doenças, usadas como arma bio
lógica. Como exemplo, não eram 
raras as doações aos indígenas de 
cobertores infestados com o vírus 
da varíola, visando, premeditada
mente, a matá-los (Butzer, 1994, 
Crosby, 1986). 

No início, a ocupação da frontei
ra americana foi relativamente len
ta. De 1600 a 1820 a população 
de europeus e seus descendentes 
chegou a 11,6 milhões de habitan
tes, concentrando-se numa área 
compacta, longitudinal à costa 
atlântica, penetrando o interior em 
apenas 350 quilômetros (Figura 1). 
Entre 1820 e 1900, o processo se 
intensifica a passos largos, quando 
cerca de 20 milhões de novos 
imigrantes aportam no país e 
rapidamente ocupam o território em 
escala continental do Atlântico ao 
Pacífico. Apenas com machados 
destruíram 10 milhões de hectares 
de floresta por ano e munidos inici
almente de bacamarte e depois com 

rifles tinham o propósito de matar 
todos os índios e animais que encon
trassem em seu caminho (Figura 2). 
Limpavam a terra destas "pragas", 
como era literalmente dito, para im
plantarem seu sistema agropecuá
rio, que seguia uma estética de 
paisagem aberta, ordenada e 
ensolarada, própria do espaço 
domesticado europeu, desmatado e 
sem a ameaça da floresta fechada 
e escura, habitada por seres 
perigosos e místicos (Simmons, 
1989, Atlas of world history, 1981, 
Tumer, 1983) (Figura3). 

Cronon (1983) mostra o choque 
entre percepções do ambiente e sis
temas de uso da terra entre indíge
nas e europeus no seu estudo de 
caso sobre a ocupação da região da 
Nova Inglaterra no início da coloni
zação inglesa. Os primeiros explo
radores admiravam a exuberância e 
abundância dos recursos naturais, 
uma vez que o uso da terra pelo 
indígena não substituía em grande 
escala os ecossistemas naturais 2 

O indígena da Nova Inglaterra 
praticava a agricultura de queimada 
de pousio longo associada à caça, 
coleta e pesca. Como todo sistema 
de queimada, sem a presença da 
criação de animais domésticos, 
mantinha grandes áreas em 
diferentes estágios de recomposição 
florestal e áreas marginais à lavoura 
em mata virgem, ambas exploradas 
para a caça e a coleta A caça e a 
coleta eram realizadas de forma 
controlada, garantindo a reprodução 
dos recursos da floresta. Sendo 
ausente o conceito de propriedade 
privada da terra, que fixa o homem 
num lugar específico, e não sendo a 
população articulada a um mercado 
mundial de demanda ilimitada, as ne
cessidades da vida indígena 

1 Os "fracasso~" de domínio colonial europeu têm despertado bastante interesse entre geográficos e outros cientistas sociais, como, por exemplo, nos 
estudos de B1tterli (1989}, Gedlewska, Smith (1994), Thomas (1994) 

2 Esta reação ocorreu nos primeiros contatos dos europeus no Novo Mundo e se deu em todas as Américas (Cosgrove 1984· Sauer 1975· Turner 
1983) ' ' ' ' ' 
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Figm a 1 - Ocupação da FI onteiJ a A.nu•J icana 
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permitiam sistemas de uso da terra sus
tentáveis a longo prazo e em harmo
nia com os ecossistemas naturais. 3 

O imigrante inglês, ao contrário, 
fixava-se numa propriedade priva
da, cercando suas roças e criando 
seus animais domésticos à solta 
Desmatava a floresta temperada de 
forma permanente, substituindo-a 
com roças, pastos e uma capoeira 
densa praticamente impenetrável ao 
homem, que se contrapunha à flo
resta nativa de espécies altas e es
paçadas, que permitia o trânsito in
terno e a exploração de seus re
cursos naturais. Além dos novos 
cultivos e do criatório introduzidos, 
houve uma invasão descontrolada 
de ervas daninhas de origem euro
péia, como, também, de ratos e ani
mais domésticos que à solta se em
brenhavam na floresta, adquirindo, 
características selvagens e compe
tindo com a flora e a fauna na ti v as 

i 

RPgiões 

NE - Nm deste 
SE -Sudeste 
i\10 - !\leio-Oeste 
SO - Sudoeste 
RO - Rochosas 

"'5"o+ 

PA - Costa do Pacifico 
- Divisa da 1 egHlo 

Nesse processo de competição 
entre as espécies, a interferência do 
colono estendia-se, ainda, a áreas 
mais distantes das habitações pela 
prática da caça predatória A caça 
fácil, devido à abundância de ani
mais, criou nos colonos uma percep
ção do recurso ilimitado da floresta 
Caçavam indiscriminadamente sem 
a preocupação com a reprodução 
dos animais, haja vista que a princi
pal fonte de proteínas advinha da pe
cuária e não da caça. Paralelamen
te, praticavam a caça comercial de 
castores e de outros animais valori
zados no mercado de exportação de 
peles, ocasionando sua rápida 
extinção na frente de expansão4• 

Somava-se a isso a eliminação de 
predadores de animais domésticos. 
Entre eles pode-se incluir os próprios 
indígenas, para os quais os animais 
criados à solta eram considerados 
caça como outra qualquer, não exis
tindo o conceito de propriedade 
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A agricultura de pousio curto nas 
terras pobres da Nova Inglaterra 
provocou rápida queda na fertilidade 
dos solos, desencadeando forte 
degradação ambiental, que, em 
decorrência disso, impulsionou a fren
te de expansão para novas áreas 
A natureza predatória do sistema 
agrícola introduzido exigia a constante 
incorporação de terras virgens A 
agricultura científica, que se esten
dia pela Europa com métodos de con
servação e fertilização dos solos, só 
chegou na América do Norte em fins 
do Século XVIII, visando à recupe
ração de terras degradadas nas pri
meiras regiões de colonização As 
inovações seguiram um trajeto a oeste 
garantindo o sucesso das explorações 
agrícolas no continente 

Diversidade na 
fronteira e 
especulação de terras 

Na expansão da fronteira ameri
cana, Tumer reconhecia uma varia
ção espacial de ocupação com 
adensamento demográfico e inten
sificação no uso do solo gradativa
mente menores no sentido leste-oes
te A transição seqüencial nos sis
temas de uso da terra se verifica 
com a presença da caça para o co
mércio de peles e da pecuária ex
tensiva "à solta" na frente de ex
pansão a oeste, seguida de áreas 
com agricultura de queimada, com 
agricultura intensiva, e, finalmente, 
de zonas industriais no leste, locali
zadas bem distantes da frente pio
neira de expansão no oeste. O mo
delo é espaço-temporal, admitindo
se uma transformação das regiões a 
partir de estágios lineares de transi-

3 Conceitualmente, Cronon baseia sua análise sobre o uso da terra indígena no estudo de economias tribais no mundo de Sahlins (1972) 
4 Dirija-se a Wolf (1982) para um relato sobre a importância da caça ao castor na primeira leva de ocupação de fronteiras na América do Norte e na 

Sibéria 
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Figuna 2 - Desmatamento de florestas nativas 
nos Estados Unidos 
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ção da caça à agricultura intensiva 
e cidades industriais, acompanhan
do o processo da expansão até a 
consolidação da fronteira. 

A literatura recente contraria este 
modelo por privilegiar apenas uma 
frente de expansão de pequenos pro
dutores em marcha leste-oeste, 
atravessando o Meio-Oeste dos Es
tados Unidos. Não foram conside
rados outros focos de expansão, 
outras seqüências de usos da terra, 
sistemas fundiários e a dinâmica ur
bana que imprimiram, hoje reconhe
cido, o caráter de diversidade da 
fronteira americana. 

Considerando inicialmente o fato 
urbano, não se pode dizer que a ur
banização representa a última eta
pa da ocupação, consolidando a 
fronteira A urbanização esteve 
presente desde o início e foi básica 
à exploração e ao ordenamento do 
território em formação. Em 1880, o 
Extremo Oeste (as Rochosas e a 
Costa do Pacífico), que seria a frente 
de expansão no modelo de Turner, 
apresentava um dos maiores graus 
de urbanização do país, possuindo 
grandes cidades dinâmicas como 
Denver, Los Angeles, Portland, San 
Francisco e Seattle (White, 1991) 
No Meio- Oeste, Chicago é outro 
exemplo, assumindo uma posição 
central na incorporação da frontei
ra americana e também no desen
volvimento industrial do país 
Graças à sua localização no ponto 
de contato de diferentes zonas eco
lógicas do Meio-Oeste e das 
Pradarias e à intermediação das li
gações hidroviárias das extensas 
bacias fluviais dos rios Mississippi 
e São Lourenço, Chicago coman
dou o processo de ocupação e de 
desenvolvimento de metade do con
tinente americano. Cresceu de uma 
pequena aldeia em 1830 para 
segunda cidade industrial do país em 
apenas 60 anos (Cronon, 1991) Em 
verdade, quando Turner apresentou 
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Figura 3 - Fases de domesticação do espaço na expansão e consolidação na fronteira, como 
ilustrado nas litografias dr Orasmus Turnrr (1851) 
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Fnnte: Williams (199-1) 

u trabalho, a fronteira americana 
tava consolidada e os Estados 
1idos já eram um país industria
.ado com 50% de sua população 
>idindo em centros urbanos e com 
presença de cidades médias e 
andes em diferentes regiões do 
ís (Hobsbawn, 1969, MacLennan, 
alker, 1980). 

Quanto ao avanço da fronteira e 
incorporação do território, critica-se, 
ainda, Tumer por ignorar a importan
te frente de expansão agrícola das 
plantations escravagistas de algodão 
no Sul, como também das grandes 
propriedades pecuaristas no norte das 
Pradarias e no Sudoeste semi-árido, 
que não evoluíram seguindo os 
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estágios de seu modelo e nem com 
base na pequena propriedade famili
ar, que estaria na frente de expansão 
O mesmo se diz das frentes de ex
ploração madeireira, no extremo norte 
do Meio-Oeste e do Nordeste, nas 
quais a agricultura nunca foi impor
tante Em outras áreas, como nas 
Carolinas, pecuaristas e lavradores 
chegaram juntos à área, e no Grand 
Valley lavradores precederam pecu
aristas (Grigg, 1982) Casos de es
vaziamento de frentes de expansão, 
em função de melhores oportunida
des em outra região, ou pelo esgota
mento dos recursos naturais, como 
ocorreu na Nova Inglaterra, são es
quecidos na história (Tumer, 1983). 

Com essa diversidade de situa
ções, a tese de que milhões de 
pequenos produtores consolidaram 
a fronteira, fixando-se em terra 
livre, não pode ser sustentada. Uma 
intensa especulação de terras, en
volvendo atores dos mais variados, 
como o colono, as grandes empre
sas imobiliárias e ferroviárias e o 
próprio Estado, limitaram o acesso 
à terra. Aparentemente, era fácil se 
tomar um pequeno proprietário pelo 
baixo valor das terras da União. 
Estas tiveram seu preço reduzido 
durante o Século XIX, passando 
de US$ 4,90 o hectare em 1800 a 
US$ 3,10 em 1841, US$ 0,29 em 
1854 e US$ 0,16 em 1862. Contu
do, estas mesmas terras custaram 
ao governo americano, por 
aquisições de territórios espanhóis e 
franceses, apenas US$ O, 10 o 
hectare em média, imprimindo um 
caráter especulativo do próprio 
Estado (Grigg, 1982, Vogeler, 1981). 

Há que se considerar que a maio
ria das terras não foram destinadas 
aos pequenos produtores. Dos 284,4 
milhões de hectares de terra da 
União, transferida para o setor pri
vado a partir de 1862, apenas 31%, 
ou seja, 88 milhões de hectares, 
destinaram-se ao Homestead Act, 
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legislação que garantia terra a pe
quenos produtores5

• Entretanto, a 
maior parte das áreas reservadas 
para o Homestead Act só foram ad
quiridas após o fechamento da fron
teira, datada em 1890. As aquisições 
anteriores a 1900 representaram 
apenas 9% do total da área destina-

da à implementação desta legisla
ção fundiária. Assim sendo, o 
Homestead Act teve pouca influên
cia no processo de ocupação da fron
teira e, além disso, suas terras não 
foram adquiridas exclusivamente por 
pequenos produtores. Artifícios e 
fraudes permitiram sua aquisição 

por grandes especuladores, que as 
revendiam ou arrendavam a preços 
bem mais elevados. Por outro lado, 
as terras do Homestead Act eram, 
em grande parte, as piores do país, 
localizadas em zonas semi-áridas e 
áridas, nas quais um lote padrão de 
64 hectares constituía um minifúndio 
com seus decorrentes problemas 
(Vogeler, 1981). 

A grande maioria das terras da 
União, 196,4 milhões de hectares, 
ficaram diretamente nas mãos dos 
grandes empreendimentos, empre
sas imobiliárias e ferroviárias. As 
empresas ferroviárias foram as mais 
beneficiadas. Suas terras, recebidas 
a custo zero, tiveram alta valorização 
pelo novo meio de transporte nelas 
implantado, propiciando lucros 
exorbitantes quando de sua venda 
(Post, 1995, Vogeler, 1981). 

Os próprios colonos não foram 
atores secundários no processo de 
especulação. Atraídos pelo alto 
ganho das transações imobiliárias, 
também adquiriam terras com o ob
jetivo de negociá-las e não de ocupá
las. Como exemplo, temos as cifras 
de Cosgrove (1984) para o Estado 
de Ohio em 1817 Dependendo do 
potencial dos solos e da sua 
localização, um lote de 64 hectares 
custava ao colono deUS$ 51 a US$ 
307. Após pequenos investimentos, 
como a construção de uma casa 
rude de toras de madeira e o 
desmatamento de 8 hectares ao seu 
redor, o mesmo imóvel passava a ter 
um valor de mercado deUS$ 141 a 
US$ 768, respectivamente. 

Este movimento de compra e 
venda imprime um caráter de contí
nua mobilidade da população na 
fronteira, visto como um traço cul
tural do colono americano, inquieto 
por estar sempre mudando de lugar a 

5 O Homestead Act de 1862 foi a mais conhecido de uma série de leis federais que ordenaram a ocupação da fronteira americana, regulando e promov
endo a aquisição de terras por pequenos proprietários 
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lugar, sem fixar raízes (Tumer, 1983). 

Facilitava essa mobilidade o for
te caráter guerreiro e mercenário 
dos colonos desbravadores de ori
gem escocesa e irlandesa. Esses 
eram os colonos na frente de ex
pansão, os conquistadores das 
terras indígenas. Abriam a mata e 
cultivavam a terra por alguns anos 
para, em seguida, vendê-la a imi
grantes alemães, dinamarqueses, 
holandeses e ingleses, camponeses 
que consolidaram a fronteira a partir 
da intensificação de práticas agrí
colas (Leyburn, 1962, Jones, 1983, 
Turner, 1983, Whyte, 1983). 

Todo o processo de acesso à ter
ra e de fixação do povoamento traz 
à tona a questão da eqüidade soci
al na fronteira, que é a tese central 
do modelo "turneriano". Grigg 
(1982), por exemplo, apresenta dados 
para estados típicos da fronteira que 
contradizem o mito da terra livre e 
da eqüidade social. Se realmente ha
via facilidade de acesso á terra, como 
se explica em 1860, nos Estados de 
Kansas e Iowa, a presença de 19% 
e 23% da força de trabalho rural na 
categoria de assalariados? E, ainda, 
em 1880 a presença de 31% de ar
rendatários em lllinois? Se a fronteira 
foi tão importante na eqüidade do 
campo, como se explica em 1900, 
para o conjunto do país, acifrade43% 
de assalariados, 35% de arrendatários 
e apenas 22% de proprietários? 

Somente nas primeiras décadas do 
Século XX que se instala a predomi
nância do pequeno produtor familiar 
no cenário americano. O fechamen
to da fronteira foi seguido por um 
aumento no número de estabeleci
mentos rurais, paralelo a uma forte 
emigração do campo para a cidade 
de população sem terra. Em 1890 
havia 4,6 milhões de propriedades 

rurais no país, que se multiplicaram 
para um ápice de 6,4 milhões em 
1910. Ao mesmo tempo, a força de 
trabalho na agricultura decresceu de 
42% em 1890 para 35% em 1910 e 
25% em 1930. A partir de 1910 se es
tabelece urna proporção de três traba
lhadores familiares para cada trabalha
dor contratado, proporção essa que per
manece a mesma durante o presente 
século, sustentada pela mecanização, 
implementando a mão-de-obra famili
ar (Fligstein, 1981, McLennan, Walker, 
1980, Vogeler, 1981 ). 

Pistoleiros e 
burocratas 

Análises recentes, enfocando as
pectos políticos e culturais, contes
tam a concepção do rugged indi
vidual, o indivíduo corajoso e auto
suficiente da fronteira, personalida
de desenvolvida em decorrência de 
seu isolamento e ausência de atua
ção do Estado em regiões tão dis
tantes. Essa figura é destacada no 
modelo "turneriano", em centenas 
de filmes do faroeste americano, e, 
ainda hoje, no discurso político nos 
Estados Unidos. Sustenta-se que as 
exigências de sobrevivência criaram 
a Yankee ingenuity, base do 
rugged individual, dotando o ame
ricano com alto grau de criatividade. 
O isolamento da vida na fronteira fez 
com que o americano desenvolvesse 
uma capacidade de improvisar fer
ramentas e inovações técnicas e, es
tando longe do alcance da lei formal, 
torna-se um indivíduo valente que, 
com garantias constituicionais, arma
do, defendia diretamente seu sítio e 
sua farm1ia contra ataques de indíge
nas e de fazendeiros grileiros com 
seus capangas (Hennessey, 1978, 
Faragher, 1992). 
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Hoje, contrapondo ao isolamento 
da fronteira, reconhece-se a articu
lação da região aos mercados nacio
nais e internacionais já em fins do 
Século XVIII, particularmente pelo 
contexto decorrente da Guerra de In
dependência. A inflação e os gran
des lucros comerciais, durante a Re
volução Americana (1776 a 1783), 
propiciaram uma súbita acumulação 
de capital mercantil, que é investido 
em especulação imobiliária na fron
teira. O novo governo americano, 
controlado pelos interesses mercan
tis, foi mais rigoroso do que a admi
nistração colonial inglesa na aplica
ção e fiscalização de leis garantindo 
a propriedade privada, beneficiando 
o especulador contra a invasão de 
posseiros (Post, 1995).6 

A especulação imobiliária na fron
teira provocou uma valorização de 
terras por todo o país. Combinada 
com novos impostos, financiando o 
estabelecimento dos vários níveis de 
governo da nova Nação, foi 
impulsionada uma produção cada 
vez mais comercial, associada à 
progressiva intensificação das 
técnicas agrícolas no Leste em fins 
de 1700. O mesmo processo de 
comercialização e intensificação 
agrícola se repete novamente nas 
décadas de 1840 e 1850 no Meio
Oeste, quando a fronteira desloca
se para além do rio Mississippi. A 
abertura da nova área de fronteira 
ocorre junto com a rápida expansão 
das ferrovias, ocasionando a sua 
imediata articulação aos mercados 
nacionais e internacionais (Grigg, 
1982, Post, 1995). 

Quanto à criatividade técnica na 
fronteira, Grigg (1982) sustenta que 
as novas práticas agrícolas chegavam 
do Leste, trazidas pelas levas de 
imigrantes que consolidavam a 
fronteira com sistemas do uso da terra 

• To~a criança americana apre~nde na escola que o aumento de impostos sobre o comércio entre Inglaterra e as Colônias, promogado pela Coroa inglesa 
apos 1763, fo1 uma das ma1s Importantes causas da Guerra de Independência Americana O famoso ato de protesto da "Boston Tea Party'' realizado 
pelos comerciantes desta cidade expressou a revolta contra a "tributação sem representação política" Como mostra Post (1995) e Slaughter (1986), 
após a Revolução, os mesmos comerciantes, dominando as legislaturas estaduais do Norte aumentaram o encargo tributário dos pequenos produtores, 
causando protestos e revoltas que foram reprimidos pelo novo exército e judiciário americano 
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mais intensivos, não sendo, assim, 
geradas localmente. A maquinaria 
também vinha do Leste, passando a 
serem fabricadas no Meio-Oeste so
mente após a consolidação do povo
amento e num contexto de crescen
te capitalização da agricultura 

Acrescenta-se que a vida da 
fronteira estava longe de criar indi
víduos de caráter honrado. Viajan
tes europeus na época se horroriza
vam com a crueldade e o nível moral 
dos pioneiros. Lugares-comuns eram 
os bares repletos de prostitutas, 
sendo costume os excessos de 
glutonia e de bebedeira, os concursos 
grotescos envolvendo o 
decepamento de órgãos como a ore
lha à dentada ou os olhos perfura
dos com dedos, os vícios de jogo e 
as apostas em brigas de animais. A 
própria valentia é controvertida, pois 
os pioneiros eram vingativos, em
boscando covardemente suas víti
mas em estradas desertas ou assas
sinando-as na cama enquanto dormi
am e não em duelos na rua principal 
ao meio-dia, como tanto se tem de
cantado (Tumer, 1983). 

Este ambiente social sórdido, pouco 
honroso e violento, tem aparecido no 
movimento cinematográfico dos últimos 
20 anos, que descobre e explora um 
"novo faroeste". Os famosos filmes 
The Hired Hand e The Unforgiven, 
por exemplo, traçam heróis que são o 
inverso do "bom mocinho", em contra
posição aos filmes clássicos High Noon 
e Shane. O ditado popular the only 
good Indian is a dead !ndian (o úni
co índio bom é o índio morto), repetido 
centenas de vezes em filmes clássi
cos de faroeste, adquire seu real sig
nificado nos filmes como Black Robe, 
The Last of the Mohicans, The 
Mission e Soldier Blue que mostram 
o contexto de violência e de barbarida
de entre índios, colonos e exércitos, pra-

R bras Geogr,RiodeJaneiro,v 57,n 3,p1-163,jul!set 1995 

ticando verdadeiros genocídios como 
tática explícita de guerra. 

Finalmente, a personalidade do in
divíduo auto-suficiente e a independên
cia da região pela distância do Estado 
são outros elementos amplamente 
contestados. O Estado esteve sempre 
presente, e, inclusive, foi o gerenciador 
da ocupação da fronteira, que funda
mentou as estruturas governamentais 
americanas. A ingerência político-ad
ministrativa, necessária à gestão das 
imensas extensões territoriais da 
União, requerendo a implantação de 
obras de infra-estrutura e a conces
são de subsídios à abertura de novas 
áreas e à exploração de recursos, for
maram a base do Estado Americano 
do Século XX. Ainda hoje, mais da 
metade das terras do Oeste são da 
União e perpetuam-se os subsídios às 
atividades madeireiras, mineradoras e 
pecuaristas, representando uma das 
questões mais polêmicas no cenário 
político das décadas de 1980 e 1990, 
quando o Estado Americano viveu 
déficits anuais de centenas de bilhões 
de dólares (Faragher, 1992). 

Intolerância religiosa e 
embate cultural 

A colonização das Américas não foi 
apenas uma questão de imperialismo 
ecológico ou econômico, mas, também, 
ideológico-cultural. Ideologicamente, 
destaca-se a importância da motivação 
religiosa do invasor, fundamentada num 
fanatismo religioso europeu decorren
te de 700 anos de guerra ao Islamismo 
e das reformas no Cristianismo. 

O radicalismo do pensamento e 
das crenças cristãs, com base no 
desencantamento da visão da Na
tureza e do distanciamento do Ou
tro Mundo, impediam ao europeu a 
compreensão da visão religiosa 

animista do indígena. Na crença 
indígena, espíritos da Natureza e 
seres sobrenaturais interferem na 
vida dos humanos, havendo 
interseção e comunicação dos seres 
"Deste Mundo" com os do "Outro 
Mundo". A incompreensão da 
cosmologia indígena incentivou e 
justificou a intolerância do colono 
europeu, considerando o nativo como 
um pagão em conluio com o demô
nio, autor de ritos satânicos em suas 
cerimônias religiosas.7 O indígena, 
portanto, não merecia tratamento e 
respeito como cristão civilizado e 
nem mesmo era visto como um ser 
humano. Era um selvagem, vivendo 
como animais nas trevas da flores
ta, um impuro. Sua condição selva
gem e animalesca impossibilitava a 
sua conversão ao Cristianismo As
sim sendo, ele era um ser inferior e 
sem importância, alimentando a 
crença popular de que o indígena 
deveria ser caçado e eliminado da 
face da Terra (Tumer, 1983). 

Expressando o embate ideológico
religioso, a fronteira americana sediou 
inúmeras seitas fundamentalistas e, 
em decorrência, foi palco de diversos 
movimentos messiânicos tanto de 
cristãos como de indígenas. Ironica
mente, as seitas cristãs, que eram 
vítimas de perseguição na Europa, 
nos Estados Unidos se mostraram 
tão intolerantes, senão mais. Havia 
forte antagonismo mútuo entre 
comunidades de seitas específicas, 
sendo comum condenar como 
herético, feiticeiro ou bruxo qualquer 
pessoa que divergisse da ortodoxia 
local, linchando-a ou expulsando-a 
da comunidade, o que poderia levar 
à sua morte. Todo este clima de in
tolerância desmente o mito ameri
cano da liberdade religiosa, explican
do, inclusive, o porquê da inclusão 
desse assunto na Constituição Ame
ricana, visando a evitar a perseguição 

7 Ironicamente, na visão do mundo indígena havia a comunhão com a Natureza e com os ancestrais e não com os demônios Se reconhece, hoje, que a 
visão do mundo encantada, envolvendo a noção de reciprocidade entre os espíritos do outro undo, os espíritos da floresta e os humanos vivos, limita· 
va a degradação ambiental e a exploração social (Merchant, 1992; Schneider, 1990) 
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religiosananovaNação [Boyer, 1993, 
Brooke, 1995, La Barre, (1969), 
Tumer, 1983, Wissler, (1966) 

Os indígenas sofreram várias for
mas de agressão contra as quais se 
defenderam como puderam, 
negociando e adquirindo armas 
européias, modificando seu sistema 
produtivo e articulando-se ao 
mercado, formando alianças milita
res com grupos rivais europeus e 
alianças pau-tribais em movimentos 
guerreiros e religiosos de resistência 
e levantes de rebeliões (Cronon, 
1983, Steele, 1995, Turner, 1983, 
Wolf, 1982) 

O movimento pan-tribal mais po
deroso foi a Liga do Iroquês que, no 
Século XVII e XVIII reuniu seis 
tribos vizinhas, uma população total 
de aproximadamente 100 000 indí
genas, aliando-se aos ingleses con
tra os franceses e seus equivalen
tes aliados indígenas Sua força 
guerreira e aliança político-militar 
com os ingleses garantiram aos 
iroqueses um dos raros casos de 
sobrevivência indígena em sua ter
ra natal, o norte do Estado de Nova 
York, onde residem até hoje. Os 
implacáveis ataques a outros indíge
nas extinguiram várias tribos e des
povoaram uma imensa área em tor
no dos Grandes Lagos e no Vale do 
rio Ohio, abrindo caminho à subse
qüente colonização inglesa (Sauer, 
1975, Wallace, 1969) 

Além da aliança política, o comér
cio com os iroqueses foi de suma 
importância para os ingleses. Está 
comprovado que o primeiro impulso 
à indústria têxtil da Inglaterra 
decorreu do atendimento à demanda 
insaciável por tecido vermelho por 
este grupo de indígenas. O tecido 
vermelho de alto valor simbólico
religioso era trocado por peles, a 
matéria-prima da indústria chapeleira. 
O chapéu, por sua vez, tinha alto valor 
simbólico na Europa marcando 
distinções de classe Apesar de 
pouco reconhecido, o comércio 

europeu-indígena foi um importante 
propulsor da Revolução Industrial 
Inglesa (Turner, 1983, Wallace, 
1969, Wolf, 1982) 

Entretanto, os indígenas sucum
biram particularmente com o fim 
das guerras coloniais franco
inglesas em 1763 e a independên
cia americana em 1783 Estes dois 
fatos eliminaram a necessidade de 
alianças do europeu com o indígena 
e pôs fim a qualquer restrição ao 
amplo avanço para o oeste, restri
ções advindas das alianças dos indí
genas com as metrópoles coloniais 
(Steele, 1995, Wolf, 1982). 

Reduzidos a uma minoria étnica, 
os indígenas norte-americanos so
breviventes foram expulsos de suas 
terras e realocados em reservas, 
áreas marginais, desertos e pânta
nos de difícil ou impossível explora
ção Formaram verdadeiros guetos 
de pobreza, associados à desintegra
ção cultural, e onde se prolifera, ainda 
hoje, o alcoolismo e a violência 
intrafamiliar. Somente em anos recen
tes desponta-se uma autovalorização 
e recuperação cultural através do 
surgimento de movimentos indígenas 
nacionais, que fazem parte de todo um 
repensar sobre a fronteira na 
sociedade americana. 

Turner e a violenta 
América multicultural 

Apesar das novas interpretações 
e críticas a Turner, o interesse e os 
temas atuais sobre a fronteira 
americana são semelhantes àqueles 
explorados por ele no final do século 
passado. As duas épocas 
expressam um quadro de décadas 
de crise e reestruturação econômi
ca, de aumento da corrente 
imigratória e conseqüente reação ét
nica e de ressurgimento de movi
mentos populistas conservadores, 
associados ao fundamentalismo re
ligioso. Tanto na época de Turner, 
fins do Século XIX, quanto nas últi-
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mas décadas de nosso século, cem 
anos depois, defronta-se a socieda
de americana com um grande de
bate nacional sobre os novos rumos 
do país e da nação. Questiona-se a 
presença do grande número de imi
grantes em frente da população 
americana. Há a insurgência de 
movimentos "nativistas" em reação 
à ameaça da identidade americana 
pela possibilidade de proliferação, em 
Território Nacional, de novas cultu
ras trazidas pelo imigrante (Boyer, 
1993, Heard, 1995, Hennessey, 1978) 

Em fins do século passado, hou
ve uma mudança nítida no tipo e 
volume de imigrantes a entrar no 
país. O imigrante nórdico deixou de 
ser predominante em contraposição 
ao imigrante da Europa Oriental e 
Mediterrânea. O imigrante nórdico 
prevaleceu até 1880 De 1860 a 
1880 os imigrantes totalizavam 5,3 
milhões e desses 75% eram de 
origem nórdica Vinte anos depois 
o quadro se altera, dos 9 milhões 
de imigrantes entre 1880 a 1900, a 
proporção de nórdicos cai para 
56%, uma tendência que continua 
e se acelera no início do século. De 
1900 e 1920, os nórdicos represen
taram apenas 17% do total de 14,5 
milhões de imigrantes. A partirdes
te período a imigração global dimi
nui em função de leis restritivas 
(Atlas o f world history, 1981 ). 

Em vista dessas tendências mi
gratórias, já aparentes na década 
de 1890, Turner elaborou sua teo
ria sobre o caráter nacional ameri
cano, que é resultante da experiên
cia na fronteira Sua preocupação 
em enfatizar os valores democráti
cos e culturais do país expressava 
um temor perante a ameaça de mu
danças políticos devido ao crescente 
número de imigrantes oriundos de 
países com tradição e valores abso
lutistas e autoritárias 

Turner é um porta-voz de uma 
manifestação intelectual "nativista" 
contrária ao novo imigrante. Esta 
reação, também, teve expressão 
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política no populismo agrário e 
fundamentalismo religioso sustentan
do o candidato do Partido Democrata 
William Jennings Bryant nas eleições 
presidenciais de 1896. Nessa eleição 
o país se dividiu regionalmente e se
torialmente O Sul, o Oeste e o Meio
Oeste rural apoiaram Bryant, enquan
to uma coligação de interesses 
urbano-industriais do Norte e Meio
Oeste, com forte presença dos novos 
imigrantes, apoiaram o candidato re
publicano McKinley, que venceu a 
eleição (Post, 1995, Atlas of world 
history, 1981, Vogeler, 1981)8

• 

Hoje, novamente, depois de lon
go período de crise mundial, cres
ce o número de imigrantes pro
vocando uma nova reação étnica 
Como no passado, a reação con-

trária à imigração associa-se a 
fundamentalismo religioso e mo
vimentos anti-federalistas, parti
cularmente no Meio-Oeste e nas 
Pradarias, regiões duramente atin
gidas pela reestruturação econô
mica pós-1967. Os confrontos de 
forças do governo com paramilitares 
de Ruby Ridge (Montana), de 
Waco (Texas) e de Oklahoma 
City (Oklahoma) nos mostra que 
os "nativistas" estão fortemente 
armados, não somente com fuzis 
e explosivos, mas, também, com 
uma ideologia que tem suas ori
gens na fronteira. Atitudes anti
governistas são associadas a di
reitos de auto-defesa, de vingan
ça e fanatismo religioso, heran
ças culturais da fronteira (Boyer, 
1993, Brooke, 1995, Heard, 1995). 
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Resumo 
O conhecimento que se tem no Brasil sobre o processo de ocupação da fronteira americana apóia-se na obra de Tumer de 

1893, na qual o autoridentifica a fronteira como a base do desenvolvimento da democracia e da eqüidade social na cultura americana 
Tumer é, hoje, controvertido, e as atuais reinterpretações apontam para uma visão idealizada daquele autor 

Objetiva-se, neste trabalho, apresentar e discutir as novas idéias, nas quais a fronteira americana aparece com um palco de 
conquista territorial, envolvendo devastação ambiental, violência, especulação imobiliária, desigualdade social e autoritarismo 
político, interpretações opostas às de Turner. 

A quebra de mitos sobre a fronteira americana e de idealizações equivocadas possibilita uma nova leitura da história, con
tribuindo para uma compreensão geral de processos em curso nas atuais fronteiras de outros países, entre eles o Brasil 

Abstract 
The idealized view ofthe American frontiercommonly heldin Brazil is based on Turner's work o f 1893 in which thefrontier 

was thought to have been responsible for the development of democracy and social equity in the United States This view is 
widely criticized today and the recent literature argues for a more negative interpretation ofthe American frontier 

This literature is reviewed here and the settlement ofthe American frontieris shown to have involved a process ofterritorial 
conquest, resulting in environmental devastation, wide spread violence, social inequality and authoritarian poli ti cal practices 

B y overturning the myths and rnisinterpretations o f the American frontier a better understanding o f past and present frontiers 
in different parts ofthe world, including Brazil, is obtained 

Recebido para publicação em 20 de junho de 1997 



A influência sem angústia 

A justeza e propriedade da análise 
~ interpretação do crítico literário 
torte americano Bloom (1973), em 
:ua obra "A Angústia da Influência" 
:ausou-me forte impressão e, desde 
1ue a li, me venho perguntando se 
quilo que foi tão bem demonstrado na 
:riação artística - no caso da poética -
eria alguma correspondência na 
:laboração científica Até que ponto 

influência de um pesquisador, 
nestre, formador de "discípulos" 
1roduziria neste uma angústia 
qui valente àquela exercida sobre o 
•oeta novo por sua matriz 
t1spiradora. Até agora não havia 
hegado a uma conclusão, sobretudo 
orque são oposta~ e contraditórias as 
isões quando dirigidas ao passado - a 
Jrmação recebida- e ao futuro - a 
úluência exercida 

Se, do ponto de vista da evolução 
o conhecimento científico, sou mais 
traído pela concepção de " 
~volução permanente" defendida 
or Feyerabend (1975) do que 

·rofessor Titular da Universidade de São Paulo 

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro* 

aquela da alternância de períodos 
"normais e revolucionários", 
defendida por Kuhn (1962), não 
posso deixar de admitir que, do ponto 
de vista sociológico da 
investigação científica, o papel de 
um professor-orientador, numa 
equipe de pesquisa, talvez seja capaz 
de gerar, pela insistência no uso de 
um dado paradigma, segundo a 
proposta de Khun, algo parecido 
àquela sensação de angústia" no 
cientista, semelhante àquela sofrida 
pelo poeta novo sob o peso da matriz 
inspiradora Talvez por isso mesmo, a 
idéia de geração de uma "escola" de 
investigação conduza sempre ao receio 
de gerar algo cristalizado por uma rotina 
que, por força de repetir-se, acaba, 
fatalmente, por estagnar-se. 

De minha parte, angustia-me, 
passado algum tempo de minha 
atuação universitária, perceber ex
alunos a repetir aquilo que fiz há um 
quarto de século atrás. Com novos 

e mais eficientes instrumentos e 
técnicas de análise, gostaria que, 
munidos destas facilidades, os meus 
possíveis discípulos "ultrapassassem" 
aquilo que pude realizar. Hoje, ao 
receber convites para proferir 
palestras, prefiro rotulá-las como 
"conversas" de alguém que está na 
condição de depor apenas como 
repositório de uma experiência 
passada. Na última delas ocorreu-me, 
na epígrafe, evocar Nietzsche, no fmal 
do Ecce Homo: 

Paga-se mal a um mestre 
quando se continua sempre a ser 
apenas aluno. 

E por que não quereis arrancar 
minha coroa de louros? 

Vós me venerais, mas, e se um 
dia vossa veneração desmoronar? 
Guardai-vos de não vos esmagar 
uma estátua! 

Paradoxalmente, situação oposta 
acontece quando volto-me ao 
passado e repenso a influência 
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provávelrecebida dos meus mestres 
É todo um refluxo de lembranças de 
minha formação de geógrafo 
ocorre-me neste momento ao ensejo 
de deparar-me com a segunda 
edição da tese de cátedra de um dos 
meus mestres 

Em boa hora o Museu Paraense 
Emílio Goeldi, com a colaboração da 
Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia, vem de lançar a 
segunda edição da tese de concurso 
à cadeira de Geografia do Brasil da 
antiga Faculdade Nacional de Filosofia 
da então Universidade do Brasil, 
apresentada pelo Professor Hilgard 
O'Reilly Sternberg, intitulada "A 
Água e o Homem na Várzea do 
Careiro", defendida no ano de 1956 

Na minha formação em Geografia 
e História na antiga Faculdade 
Nacional de Filosofia da então 
Universidade do Brasil, tive um 
conjunto de professores, naturalmente 
heterogêneo em qualidade e, 
sobretudo, em grau de influência Mas 
dele fizeram parte figuras 
proeminentes, como Josué de Castro 
(Geografia Humana), Arthur Ramos 
(Antropologia), Delgado de Carvalho 
(História Contemporânea) Mas a 
grande influência foi recebida do 
mestre francês Francis Ruellan, 
responsável pela minha reviravolta 
da História para a Geografia. Sua 
atuação produziu-se ao longo dos 
quatro anos de formação acadêmica, 
tanto na Faculdade quanto no 
Conselho Nacional de Geografia, do 
IBGE, onde eu ingressara como 
auxiliar de geógrafo desde o segundo 
ano do curso (1948). 

Mas em termos "relativos" -
desde que num contexto restrito a 
um ano letivo no terceiro ano do 
bacharelado - o professor Hilgard 
O'Reilly Sternberg (Geografia do 
Brasil) deixou uma profunda marca 
em minha formação de geógrafo 
Um primeiro ponto favorável era a 
juventude do professor, não muito 
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distante dos seus alunos, em torno 
dos 20 enquanto ele estava apenas 
uma década a nossa frente. Além 
disso, a qualidade de suas aulas, o 
entusiasmo pela Geografia que 
conseguia infundir nos seus alunos, 
a originalidade de suas provas de 
aproveitamento e as tarefas 
complementares que nos passava, 
eram de tal forma originais e 
positivamente motivadoras que, em 
apenas um ano letivo de contato, ele 
deixou, pelo menos em mim, uma 
marca profunda. 

O papel do mestre não se 
restringe à sala de aula, sendo 
complementada pela sua produção, 
principalmente aquela saída em 
forma de artigos nos periódicos. 
Naquele momento mesmo, a 
Revista Brasileira de Geografia do 
IBGE publicara um artigo do jovem 
professor sobre um evento 
calamitoso que afetara a bacia do 
Paraíba do Sul (Sternberg, 1949). 
Naquela época os estudos sobre 
"eventos", pelo menos entre nós, eram 
inexistentes, e o impacto provocado 
por ele foi considerável Para mim, 
particularmente, ele representou um 
esclarecimento capital, significando 
um verdadeiro paradigma da 
abordagem geográfica, em análise e 
síntese. Ele encontra-se entre os mais 
citados, senão o mais recorrente , 
em todas as indicações 
bibliográficas oferecidas a meus 
alunos desde a disciplina de 
Introdução à Geografia Física, até 
aquela de Análise de Qualidade 
Ambiental, em nível de pós-graduação. 
A partir de um evento meteorológico 
tido como calamitoso, no Sudeste 
brasileiro, o geógrafo Sternberg 
parte da análise da situação presente, 
recuando ao passado para explicar 
o acúmulo de erros no uso da terra 
e projeta-se ao futuro apontando as 
possíveis prognoses Além de ter 
sido o pioneiro como analista de um 
evento calamitoso - um fato 

importante em nossa condição de 
tropicalidade - a abordagem ali feita 
é um modelo de análise "integrada" 
ou "holística" em geografia. Mesmo 
aos pós-graduandos com dificuldade 
de perceber o que seja integração, 
correlação e combinações complexas 
de fatos geográficos, eu sempre 
indiquei, como exemplo disto, este 
famoso artigo. 

A tese de cátedra do Professor 
Stemberg sobre a ilha do Careiro, na 
confluênciadoRioNegrocomoSolimões, 
como área de abastecimento de Manaus, 
realizada no ano de 1956, iria confirmar 
aquela abordagem dinâmica, holística e 
não linear que seria a característica 
daquele geógrafo brasileiro 

Se neste final de século a edição 
de teses acadêmicas ainda enfrenta 
dificuldades, naquele meado ainda era 
bem mais difícil. Elas eram 
apresentadas em edições dos autores 
em número limitado para atender à 
análise de Comissão Examinadora e 
apreciação de uns poucos colegas e 
amigos. E assim aconteceu com a 
tese do Professor Sternberg. Só os 
poucos, examinadores e algumas 
pessoas tiveram a oportunidade de 
apreciar aquela tese. Mas ocorreram 
muitas notícias, divulgadas por 
aqueles que tiveram a ventura de 
assistir à cerimônia de sua defesa 
no salão nobre da ex-Casa d'ltália, 
na Avenida Pres. Antônio Carlos, 
sede provisória da então Faculdade 
Nacional de Filosofia. 

Aquele ano de defesa da Tese de 
Concurso de Cátedra- 1956- aliou
se a outro evento magno na carreira 
do professor Sternberg, já que, no 
mês de agosto, ocorreu o Congresso 
Internacional de Geografia, da União 
Geográfica Internacional, pela 
primeira vez realizado no Hemisfério 
Sul Como um dos vice-presidentes 
da U GI, chefiando uma dedicada 
equipe de geógrafos, o Professor 
Stemberg montou, no Rio de Janeiro, 
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um dos mais memoráveis congressos 
daquela organização, ainda hoje 
relembrado. Naquele ano eu já me 
encontrava em Florianópolis, 
principiando minha atividade de 
professor na Faculdade Catarinense 
de Filosofia (germe da atual UFSC), 
tendo ido especialmente ao Rio, com 
uma pequena equipe de colegas e 
alunos, para assistir àquele congresso. 

Naquele ano falar-se-ia muito sobre 
o concurso e tese do Professor 
Stemberg. Não pude estar presente, 
mas circulava sobre a prova de defesa 
uma anedota. Um dos examinadores, 
o Professor Aroldo de Azevedo, da 
USP, criticara o candidato Stemberg 
pela exigüidade - pequenez da área 
de estudo focalizada na tese, ao que o 
criticado respondera que tal crítica era 
surpreendente vinda de um 
examinador que fizera sua própria tese 
de cátedra, na USP, sobre Subúrbios 
Orientais da Cidade de São Paulo. 

Decorreram nada menos que 
quatro décadas, quase meio século, 
para que pudéssemos apreciar aquela 
obra e comprovar que a excelência 
de uma análise geográfica não é 
função da área estudada (a ilha do 
Careiro, na tese em foco), nem do 
segmento temporal de um "evento" 
(como o forte impacto pluvial de 
dezembro de 1948, no citado artigo), 
mas sim da lógica dos procedimentos 
metodológicos adequados à identidade 
da Geografia. 

Assim sendo, o principal motivo 
da apreciação da tese do professor 
Stemberg que me proponho a fazer 
neste artigo-resenha é, sobretudo, 
aquele de ressaltar este mérito 
capital. Mas antes de focalizar a obra 
faz-se necessário acrescentar algo 
sobre a carreira do autor e a 
influência que ele exerceu sobre 
mim, num depoimento que poderá 
juntar-se a vários outros casos de 
seus ex-alunos. O meu depoimento 
deve merecer um crédito especial 

pelo fato de que não estive entre 
aqueles ex-alunos que trabalharam 
junto ao mestre, seja como assistentes 
acadêmicos, seja como membros de 
sua equipe de pesquisa - no Centro 
de Pesquisa de Geografia do Brasil 
da FNF- UB, por ele fundado e 
conduzido em seus primórdios. 

Muito jovem ainda, o professor 
Stemberg aposentou-se e transferiu
se para os Estados Unidos, 
radicando-se na Universidade da 
Califórnia, Berkeley. Embora possa 
parecer um dos "cérebros evadidos" 
da comunidade científica brasileira, 
o caso do Professor Stemberg não 
se ajusta a este rótulo. Sobretudo 
pela razão de que o Brasil continuou 
sendo o seu objeto de pesquisa, 
notadamente a Amazônia brasileira, 
para onde, ainda hoje, ultrapassando 
os 80 anos de idade, ele vem, 
regularmente, pelo menos duas vezes 
por ano para suas pesquisas Sua 
atuação em Berkeley - quanto em 
outras várias universidades do 
exterior onde freqüentemente é 
convidado como visitante - é 
centrada na pesquisa e ensino sobre 
a geografia do Brasil. Stemberg tem 
sido sempre um incansável estudioso 
e "propagandista! (no bom sentido) 
do Brasil, por amor ao qual ele, 
apesar dos longos anos de 
residência nos USA, jamais 
renunciou à sua cidadania brasileira. 

Como mestre admirado e que muito 
influenciou na minha formação de 
geógrafo, ao contrário daquele 
sentimento que me preocupa quanto 
ao futuro dos meus alunos - de se 
libertarem de minha possível influência 
- esta é uma influência que, ao 
contrário de produzir qualquer tipo de 
angústia, é relembrada com o maior 
carinho. De igual modo como procedi 
em relação ao Professor Ruellan, 
dediquei-lhe uma de minhas produções 
geográficas (Monteiro, 1976) e 
procurei visitar -lhe, repetidas vezes, em 
Berkeley, sobretudo nos anos 70. 
Numa das vezes tive a ventura de ser 
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apresentado ao eminente geógrafo 
Carl Sauer, já aposentado, mas 
comparecendo, sempre, ao 
Departamento de Geografia de 
Berkeley. Noutra tive ocasião de 
participar da tradicional "feijoada" 
que D. Carolina, esposa do Professor 
Stemberg, prepara carinhosamente 
para os alunos daquela 
Universidade, ao término do curso. 
Da última visita, fui honrado com um 
passeio pelas missões califomianas, 
vinhedos e producer markets, 
seguido de um piquenique na bela 
paisagem califomiana. Sempre que 
possível permutamos separatas de 
nossos trabalhos em cujo confronto 
sinto-me encabulado diante da 
vitalidade e produtividade do mestre. 

A edição lançada pelo Museu 
Errn1io Goeldi é primorosa e compõe
se de dois volumes. O primeiro de 
tamanho 18 x 24 em, com 
330páginas, ilustrado com XLVIII 
estampas fotográficas e 30 figuras 
(gráficos, tabelas, blocos e diagramas) 
e XIV quadros, contém o texto da 
tese; apresentação de Harold Sioli -
um atestado de excelência, da tese e 
justificativa cabal de sua reedição; -
o prefácio do autor para a primeira 
edição, com os agradecimentos de 
praxe; e um novo prefácio mais um 
posfácio à segunda edição. O segundo 
volume encerra a coletânea de 18 
documentos cartográficos que ilustram 
o texto. Um esboço geomorfológico, 
na escala aproximadamente 1:60 000, 
levantado e interpretado pelo autor, ao 
lado daquele da utilização da terra 
(1 :40 000), constituem os documentos 
cartográficos básicos, aos quais se 
juntam três demonstrativos de 
crescimento e alterações morfológicas 
ocorridas, dez plantas dos lotes de 
colonização da área de estudo, dois 
documentos sobre recolhimento e 
refúgio do gado nas alagações de 
1953 e um perfil topográfico 
transversal da área estudada. 

O planejamento gráfico da edição, 
creditada ao próprio autor e sua 
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valorosa assistente e esposa D. 
Carolina, é da melhor qualidade, 
sobretudo pela disposição das 
estampas e demais figuras ao longo 
do texto. Desde que seu número 
elevado poderia dificultar o seu 
encarte no texto, ele é feito de modo 
muito funcional, o que toma a leitura 
cômoda e agradável. Impressiona 
não só pela qualidade do material 
ilustrativo, mas, sobretudo, a 
"conservação" da qualidade do 
material fotográfico. 

Um dos caracteres marcantes 
da presente edição é aquela de 
confrontar - pelo menos no 
essencial - aquele estudo realizado 
nos anos 50 com a situação atual, 
ao final deste século. No seu 
prefácio à presente edição, o autor 
assinala três ordens de mudanças 
ocorridas desde a década de 50 
Aquelas advindas do progresso 
tecnológico nos instrumentos de 
pesquisa e decorrentes de tais 
transformações na eficácia do 
pesquisador são assinaladas no 
prefácio. No posfácio ele detém
se nas modificações ocorridas no 
próprio Careiro. Além desse 
enfoque no texto, há um precioso 
registro visual pela inclusão -
inclusive na sobrecapa colorida dos 
volumes - da imagem Landsat- TM, 
centrada na ilha do Careiro (12 de 
setembro de 1989, bandas 5, 2 e 7), 
um instrumento de análise não 
disponível na época da produção da 
pesquisa, mas que vem ressaltar 
fatores capitais - geomorfológicos 
e hidrológicos - demonstrados na 
tese Isto vem confirmar o alto valor 
da obra em foco que se configura 
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não apenas como o retrato de uma 
edição "datada" a serviço de uma 
compreensão diacrônica de um 
dado local de nossa Amazônia, mas 
a confirma como uma contribuição 
"clássica" ao estudo geográfico de 
suas "várzeas". 

A propósito, a edição inclui ainda 
um apêndice, elaborado pelo 
pesquisador Joachim Adis, sobre as 
pesquisas nas várzeas amazônicas, 
particularmente na ilha do Careiro, 
depois de 1956, onde são arrolados 
122 títulos de trabalhos direta ou 
indiretamente relacionados. Dentre 
estes encontram-se, além da tese em 
foco, mais 9 (nove) estudos 
publicados pelo professor Stemberg. 
Sem querer exorbitar de uma edição 
tão cuidadosa, fica-se com vontade 
de que ela incluísse a relação da obra 
publicada pelo autor, após 1956, pelo 
menos aquela referente à Amazônia, 
em seus vários aspectos e não 
somente aqueles sobre as várzeas. 

O rótulo da tese - "A Água e o 
Homem na Várzea do Careiro" -
reflete, na Geografia dos anos 50, 
aquela postura pela qual as relações 
entre o Homem e a Natureza eram a 
essência mesma daquela ciência. 
Uma famosa coleção editorial 
organizada pelo mestre Pierre 
Deffontaines consagra, em diferentes 
binômios relacionais, aquele vínculo . 
No Brasil, Alberto Ribeiro Lamego, 
doublé de geólogo e geógrafo, 
publicava uma série de estudos 
visualizados na relação binomial a 
partir da ação humana. 

Será importante relembrar que o 
meado do século passado assistiu à 

ultrapassagem do determinismo 
ambiental pelo "econômico". Muitos 
apontam os escritos de Griffith Taylor 
(1880-1963) como o último suspiro do 
determinismo ambiental na 
Geografia. Antes mesmo do final da 
Segunda Guerra Mundial, na 
Conferência de Bretton Woods 
(1944), a hegemonia norte-americana 
suplantar a da Grã-Bretanha e o 
próprio Congresso Internacional da 
UGI em Washington (1952) pode 
demonstrar a importância e o relevo 
que a "economia" passa a exercer, 
não só na divisão internacional do 
trabalho, ou seja, no poder mundial
movido pelo antagonismo 
capitalismo-socialismo -, mas 
permeando todos os campos das 
c1encias humanas e mesmo 
profissões liberais 1• Se o Congresso 
de 1956, no Rio de Janeiro, foi de 
suma importância para os processos 
dinâmicos dos ambientes 
intertropicais, o mundo hegemônico 
das regwes temperadas já 
embarcara completamente na onda 
econômica. 

Se o título da tese de Stemberg 
poderia, de algum modo, sugerir 
filiação a um "modismo" da época, o 
seu desenvolvimento demonstra 
cabalmente que ela é muito avançada 
- até mesmo revolucionária - para os 
padrões vigentes na Geografia 
daquele momento histórico O que 
está suficientemente demonstrado 
desde a Introdução 

Ali, naquele sumário de 26 
páginas, percebe-se que se terá a 
ver com uma verdadeira "tese" 
acadêmica muito ao contrário da 

1 Não esqueçamos que o arquiteto MIES VAN DER HOHE, ao apresentar suas famosas torres de aço e vidro à beira do lago Michigan, declarou que "o proje
to arquitetônico é a economia" Uma visão que ultrapassa aquela concepção da própria etimologia da palavra, por onde economia significa "gerir a casa" 
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tendência predominante de se ter como 
tal um estudo monográfico (local ou 
regional). A tese dirige-se a uma das 
duas ordens de paisagem da planície 
amazônica. aquela das VÁRZEAS em 
contraste com as "Terras Firmes". E a 
eleição do espaço que será o caso em 
estudo incide sobre a ilha do Careiro, 
onde há uma perfeita sintonia entre os 
aspectos humanos e naturais. Se deste 
lado a ilha do Careiro é uma importante 
feição geomorfológica na confluência 
dos rios Negro e Solirnões, daquele outro, 
ela representa uma área de 
abastecimento da cidade de Manaus, 
capital do Estado da Amazônia, distante 
a cerca de 20 quilômetros 

Para a proposta de "tese" o autor 
foge completamente daquela 
"linearidade" de abordagem geográfica 
pela qual se desfilava a seqüência 
geologia, relevo, clima, vegetação, 
etc., e parte, numa visão essencialmente 
"conjuntiva", em buscadaqueleelemento 
(ou combinação de elementos) 
responsável pela "personalidade" da 
paisagem em foco. As referências a 
Fax (1932) e Sauer ( 1941) apontadas 
pelo autor como apoio direto, não 
disfarça o que tem de "eco" norte
americano das concepções de Vidal de 
la Blache. No meio do século 
estávamos em plena Geografia 
centrada na concepção de "paisagem", 
desenvolvida geoecologicamente na 
escola alemã e enriquecida pela 
enfatização na "paisagem cultural" na 
escola americana liderada por Sauer. 

Naquela ilha fluvial ligada ao 
abastecimento alimentar, notadamente 
leiteiro, da capital amazonense, os 
elementos naturais são bosquejados 

rápida e logicamente à procura do 
elemento decisivo na "personalidade" 
local. O clima não é visto apenas na 
visão estática das normais de 
Manaus, fornecidas pelo estudo de 
Schmidt (1942), mas visualizado, 
também, no seu aspecto dinâmico das 
flutuações anuais, focalizando aquele 
de 1953: padrão demonstrativo de um 
ano produtor de alagações e 
resfriamento capaz de produzir 
mortandade de peixes. Aqui o 
geógrafo absorve as concepções 
dinâmicas dos meteorologistas Serra 
e Ratisbonna (1941) em sua 
explicação do fenômeno de "friagem" 
na Amazônia. A exemplo do que já 
fora demonstrado no seu referido 
artigo sobre a bacia do Paraíba do 
Sul (Sternberg, 1949), o autor 
reafirma a importância das 
episódicas ondulações climáticas2 

Não foi difícil ao autor decidir-se- e 
convencer os seus leitores - sobre a 
importância das ÁGUAS no caso 
local. Ali o hidrológico supera o 
climatológico, desde que as águas 
fluviais assumem a dinâmica dos 
processos geomorfológicos, e os 
seus contrastes marcantes- "cheias 
- vazantes"(Figuras1a e 1b), mais 
"águas claras e escuras" - são 
decisivos em estabelecer, pela 
relação humana a este traço da 
personalidade natural, na ilha do 
Careiro onde o povoamento e o uso 
da terra foram guiados por outra 
dualidade. o confronto dos paranás do 
Careiro e do Cambixe. 

A delimitação da área de estudo 
é feita cuidadosamente, dos pontos 
de vista natural, cultural e 

145 

administrativo. Após delinear os 
termos do binômio - água e homem 
- o autor elege a atividade criatória, 
a mais característica das várzeas do 
Careiro, como meio de avaliação 
daquela integração geográfica. 

Refletindo sobre a maneira 
compósita e complexa da delimitação 
da área em estudo e, sobretudo, o 
entrelaçamento das tramas do 
natural e do humano, ocorre-me a 
lembrança um conselho de 
KÓPPER(l902-1994) em não se 
trabalhar com conceitos rígidos e 
fechados, utilizando - para sorte 
nossa de geógrafos - o conceito de 
"dunas" Toda essa preocupação de 
Sternberg em caracterizar a 
"paisagem" em estudo assenta com 
perfeição àquela de "geossistema", 
pelo menos na concepção que eu 
tenho procurado conferir a este 
paradigma em via de elaboraração3

• 

Importa menos o "rótulo", pois o 
raciocínio lógico que preside a 
concepção é equivalente. O que 
representa mais um atributo à 
caracterização da "perenidade" 
metodológica da tese de Sternberg. 

Caracterizada a área de estudo e 
as premissas da tese, fica ressaltado 
que a paisagem do Careiro, como 
expressão das várzeas amazônicas, 
tem sua personalidade assegurada 
pela dinâmica das águas, o que lhe 
confere má personalidade bipartida
uma dupla personalidade - pelo 
contraste que exibe graças à variação 
sazonal entre enchente e vazante. 
Associando-se a esta variação temporal 

2Uma outra marca sobre minha evolução geográfica Se Maximilian Sorre forneceu-me a fundamentação teórica para o paradigma da "análise rítmica" 
em climatologia, isto foi reforçado pela demonstração prática de Sternberg no caso brasileiro 

3MONTEIRO, C A de Figueiredo "GEOSSISTEMA: a Estória de uma Procura" Inédito Produzido em 1994, atualmente no prelo 
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Figurasla e lb- O Paraná do Cambixe, em plena enchente ( 2 de julho de 1953), e o mesmo trecho, durante uma vazante ( 18 de 
setembro de 1952) Progressivo assoreamento impede, na época da estiagem, a exportação pelo rio dos produtos regionais 
(Foto Stemberg). 
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aquela outra, de ordem espacial que a 
ilha do Careiro, na confluência mesma 
do Negro com o Solimões, apresenta 
em outra dualidade básica -aquela das 
águas pretas e brancas Do ponto de 
vista da ocupação humana e uso mais 
característico da terra, outra dualidade 
se impõe: aquela entre os paranás do 
Careiro e do Cambixe, cujas diferenças 
em ordem de grandeza (largura, 
profundidade, diferenças entre cheias 
e vazantes) servem bem a avaliar as 
estratégias de ocupação humana. 

Mergulhados sob uma mesma 
realidade climática, terras firmes e 
várzeas, estas últimas estão 
submetidas a profundas diferenças 
impostas pela dinâmica fluvial 
(hidrológica) de tal modo que este 
atributo aflora, de imediato, como 
sendo do mais alto e discemível dos 
valores geográficos da área A água 
assume a função de "agente 
geomórfico fundamental", já que o 
escoamento e carga sedimentar - ao 
sabor das flutuações episódicas -
geram as feições geomorfológicas em 
diferentes graus de consistência, numa 
paisagem como que "em fazimento", 
sobre as quais a implantação humana 
e uso da terra vão condicionar 
estratégias peculiares e diferenciadas. 

Assim a primeira parte do estudo é 
dedicada a ÁGUA E O PRODUTO DE 
SUAATIVIDADEGEOMÓRFICA' A 
'IERRA. Diante de uma tal complexidade 
-quando mais não seja pela grandiosidade 
escalar dos fenômenos amazônicos e a 
insuficiência dos meios de análise - o que 
mais surpreende nesta abordagem 
é a preferência do geógrafo pela 
apreciação conjuntiva, relaciona! e 
integradora, desprezando o 
encaminhamento "linear". 

A sintonia entre o conhecimento 
(daquela época) da circulação 
atmosférica e os regimes pluviais 
desde a escala macrorregional à 
local confere ao nível das águas o 
vetor básico àquela análise Diante 
da inexistência completa (àquela 
época) de dados de vazão, os níveis 
fluviométricos emergem como 
referencial básico O autor utiliza 

os registros de meio século de 
observações e registros do Serviço 
Hidrométrico da MANAUS 
HARBOUR LTDA (1903- 1955). 
Já que a proximidade (vinte e quatro 
quilômetros) do porto da capital 
configura-se como um referencial 
válido, toda a documentação e 
ilustração apresentadas na obra 
exibem o nível relativo à cota média 
das águas. Gráficos e tabelas dos 
dados facilitam a compreensão 
global que a descrição ao longo do 
texto enriquece em explicações. 

Numa dinâmica fluvial tão 
complexa, geradora de formas 
variadas em "acréscimos" e 
"desmoronamentos" o pesquisador 
mobiliza todas as possíveis fontes de 
informação Das narrativas dos 
viajantes, registros cartográficos ao 
longo da história regional, perpassando 
pelos séculos (Orellana, 1542; 
Mendonça Furtado, 1754; Lacerda e 
Almeida 1780; Otto Michael, 1886; 
Pena Mello, 1935, etc.), são extraídos 
informes relativos à região da ilha do 
Careiro - anteriormente designado 
como UAQUIRI (designação 
remanescente em um dos seus lagos) 
que, graças às águas brancas do 
Solimões, após a escassez 
contrastante com as pretas do rio 
Negro, revela-se em carta de 1781 
como "Pesqueiro Real" 

A qualidade das águas é motivo de 
atenção especial, em composição, 
carga de sedimentos, capacidade 
biológica, acidez, pesca, fertilidade e 
salubridade (vetores no caso da 
malária) Há um interessante 
experimento comparativo com 
desenvolvimento de arroz plantado em 
diferentes amostras de solo, coletadas 
em julho de 1950, analisadas pela 
colaboração do Centro Nacional de 
Estudos e Pesquisas Agronômicas da 
Amazônia. Diante de uma morfologia 
tão complexamente mutante, ao sabor 
da dinâmica das águas alternando-se em 
vazantes e alagações, é notável a 
capacidade do geógrafo em suas 
observações diretas no campo, 
fotografando os fatos significativos; 
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indiretas, pelos mosaicos de aerofotos, 
com cuidado de confrontar suas 
interpretações advindas da prática de 
campo com os preceitos teóricos nos 
tratados e artigos de Geomorfologia 
mais valiosos. E nota-se uma 
permanente preocupação em 
comparar os fatos varzeanos 
observáveis no Careiro com outros 
casos das várzeas de rios da Bacia 
Amazônica, ao mesmo tempo em que 
procura confrontar atributos 
hidrológicos do Amazonas com outros 
grandes rios, notadamente Congo e 
Nilo. A capacidade de descobrir e 
explorar dados persegue até as 
sondagens feitas pelo navio 
cabográfico da extinta The Amazon 
Telegraph Co. Ltda. Para esclarecer 
a dinâmica dos "acréscimos", como o 
caso da praia da Justina (Figura 2). 
Justificados anseios do pesquisador em 
perscrutar aquela "inconstância 
tumultuaria" (Euclides da Cunha) 
vigente nas terras aluviais da 
Amazônia. O fenômeno das terras 
caídas é objeto de atenção especial 
na observação direta do autor, 
fotografado e representado o 
fenômeno em didáticos blocos
diagramas (Figura 3). 

A acuidade científica do geógrafo 
vai até ao ponto de explorar fatos 
arqueológicos - associados às "terras 
pretas" com cascalheiros e restos de 
cerâmica, coletados por ele ou 
cedidos por colecionadores no 
Cmeiro - sobre o que, ressalvadas 
todas as possíveis limitações 
apontadas cuidadosamente pelo 
autor, importa destacar o aspecto 
pioneiro, pelo menos no domínio de 
nossa geografia, em mobilizar um 
significante arqueológico, como 
enriquecimento da análise geográfica 
numa visão que além de altamente 
holística, é demonstrativa de conferir 
importância à prática interdisciplinar. 

Malgrado as múltiplas dificuldades 
o autor consegue convencer o leitor 
sobre a hegemonia hierárquica da água 
na personalidade geográfica da várzea 
amazônicafocalizadanailhado Careiro. 
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Figura 2 - Croquis cartográficos executados a bordo de navio cabográfico da Amazon Telegraph Co Ltd , na ocasião de um 
conserto no cabo telegráfico, soterrado pelo avanço de uma praia ("Bank"), de uma e outra margem do Careiro O significado do 
ocorrido, do ponto de vista geomorfológico, é que assinala a formação de um meandro- o único nesse paraná. A praia que da 
margem direita crece em direção nordeste é a Praia da Justina O Professor Stemberg utiliza documentos como este e outros 
encontrados fortuitamente, para registrar e datar alterações resultantes da dinâmica fluviomorfológica Linha cheia, cabo colocado, 
linha tracejada, cabo retirado. 

Fi~ra 3 -Primeiro e último bloco-diagrama de uma seqüência que indica o papel da macroturbulência no fenômeno das "terras 
crudas". Concepção de Stemberg e execução de Percy Lau. 



R bras Geogr, Rio de Janeiro, v 57, n 3, p 1-163, jul /set 1995 149 

11 

Indicados os principais traços da 
região do Careiro -produto dinâmico 
da ação geomórfica da água - o 
autor passa a análise do segundo 
elemento do binômio enfocado no 
título da tese, ou seja o Homem: 

... pois a fisionomia do Careiro 
é também produto do seu trabalho. 
A paisagem é, com efeito, uma 
configuração nova, resultante do 
entrelaçamento de elementos de 
ordem cultural com o arcabouço 
físico-geográfico original. Cada 
combinação leva marca das 
concepções, das tradições, dos 
conhecimentos, de que é portadora 
a comunidade humana que nela 
atua". (Stemberg, p.125) 

Para tanto toda a segunda parte 
da tese - O Povoamento - é 
dedicada à pesquisa histórica de 
como, no suceder dos tempos, aquela 
área próxima a Manaus e ligada ao 
seu abastecimento, foi teatro da 
ação de diferentes grupos e os 
vestígios ou marcas de sua atuação. 
Num primeiro momento o foco é 
dirigido ao passado que antecede a 
chegada do europeu, assinalado 
pelas "terras pretas" ricas em 
cerâmicas indígenas, bem como aos 
relatos de viajantes que registravam 
presenças de tribos que se 
alternavam naquela área de 
confluência do Negro no eixo 
Solimões - Amazonas. Situação que 
se estende até o Século XVIII, 
naquela condição de coleta, 
nomadismo, lavoura itinerante, 
quando a terra era sem dono e 
flutuava ao atropelo de grupos 
indígenas variados, dentre os quais 
os Mura tiveram atuação destacada. 

A ocupação efetiva só irá 
produzir-se após a Independência, 
quando, avançada a penetração 
povoadora no rio Negro, a região de 
sua confluência vai registrar a posse 
da terra pelas primeiras "cartas de 

data", concedidas entre 1829e 1847. 
O meado do Século XIX já exibe 
casos de "turbação de pone" e 
disputa de terras, inclusive com 
reclamações indígenas. O autor 
procede a séria pesquisa no arquivo 
público do Estado do Amazonas 
para ilustrar este momento de 
implantação sedentária no Careiro . 

Mas a fase fundamental do 
povoamento do Careiro é conduzida 
pela incidência das grandes secas do 
final do século no Nordeste, 
propiciando as levas de cearenses 
que efetivaram a ocupação. Se 
aquela de 1878 - 1879 desencadeou 
as primeiras levas, aquela de 1888 -
1890 conduziu o fluxo mais 
numeroso e decisivo. 

Cuidadosas investigações nos 
arquivos de Manaus e de Fortaleza 
são conduzidas pelo autor no afã de 
fornecer-nos um panorama mais 
compreensivo, separando aqueles 
fluxos de retirantes que se dirigiram 
para os seringais do Alto Amazonas 
(Acre)e aqueles que se ativeram à 
ocupação agrícola do Careiro. Se 
bem que aquelas levas, conduzidas 
oficialmente pelos governos do Ceará 
e do Amazonas, para ocupar o 

Careiro, viessem a receber elementos 
desiludidos com os seringais. 

O estabelecimento oficial da 
Colônia Treze de Maio, cujas primeiras 
demarcações datam de janeiro de 
1840, é acompanhado pelo autor, 
fornecendo tabelas e gráficos aliando 
os fluxos migratórios associados à 
seca em confronto com as populações 
do Ceará e do Amazonas - nos 
recenseamentos de 1890 e 1950 -
caracterizando porcentualmente 
aquele associado ao povoamento do 
Careiro na virada do século. 

Da pesquisa histórica e análise 
demográfica, passa o autor a focalizar 
a implantação humana, ressaltando, 
desde o início, os primeiros choques 
culturais advindos do contraste 
climático entre Nordeste e a 
Amazônia brasileiros. Passando do 
passado histórico à situação vigente 
em 1950, o autor ocupa-se do quadro 
de um Careiro, balizado pelos dois 
eixos representados pelos paranás do 
Careiro e do Cambixe, concernente 
a cerca de seis mil moradores, 
distribuídos em menos de mil 
domicílios (1949) colocados 
geralmente em posição 
"justafluvial"(Figura 4). Uma 
meticulosa análise de campo, 

Figura 4- O Carnbixe, braço que de flue do paranádo Careiro, se desenvolve por mais 
de 20 Km à ilharga deste e retoma a ele 20 Km a jusante. Neste trecho, as terras baixas 
da margem direita (primeiro plano) são aproveitadas principalmente parao apascen
tamento do gado. Nas restigas justafluviais da margem oposta, adensam-se habi
tações e lavouras; à retaguarda delas, sucedem-se pastagens, matas (inclusive ig
após) e, por fim, o complexo lacustre do Lago do Rei (último plano). (Foto Stemberg). 
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auxiliada por mosaico de aerofotos (da 
época), permite ao autor ir distinguindo 
padrões de ocupação, diferenças de 
disposições ao longo dos eixos dos dois 
paranás básicos, mais os igarapés e 
lagos a eles subordinados. O esboço 
geomorfológico ao lado daquele do 
uso da terra são documentos básicos 
graças aos quais se poderá perceber 
o aparecimento de padrões de 
povoamento gerados por influências 
culturais dentro de molduras 
oferecidas pela geomorfologia que, 
acima de tudo, é extremamente 
dinâmica, graças ao comportamento 
das águas A configuração da base 
fundiária - atentamente analisada e 
classificada numa bem elaborada 
tipologia de lotes (retangulares, 
trapezoidais e poligonais) é associada 
à taxonomia de formas fluvio
morfológicas de primeira e de 
segunda ordem de grandeza (Figuras 
5 e 6). É incessante a dinâmica das 
águas: a erosão, levando à redução 
da propriedade, como é o caso da 
Fazenda Boa Vista, em contraste 
com os "acréscimos", que redundam 
em ampliação dos terrenos, como é 
o caso da Justina. 

A padronagem dos diferentes 
usos da terra, exibidas didaticamente 
em mosaicos de aerofotos nas 
estampas, é sintetizada por meio de 
convenções especiais na carta de 
uso da terra, possibilitando uma visão 
de conjunto. 

Toda uma tradição cultural de 
cearenses ligados a uma realidade 
climática semi-árida transposta para 
um meio onde a ação das águas 
conduz a uma realidade quase anfíbia, 
naquelas várzeas, requerei um penoso 
e lento aprendizado. Os solos 
marginais - o frontão dos lotes - em 
solos mais fáceis de trabalhar, 
fertilizados pela deposição recorrente 
de carga aluvial em contraste com 
aqueles de solos mais compactos e 
mais ácidos da retaguarda, é uma 
realidade especial a que se junta, 
obrigatoriamente, aquela realidade 
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F.igura 5 - Onde ocorre temporária estabilidade na posição dos cursos d'água 
divagantes, a faixa de terras justafluviais é favorecida pela prolongada decantação 
de sedimentos carreados pelas águas transbordadas. A restinga se toma larga, nela 
os lotes podem alongar-se perpendicularmente à margem, chegando a adentrar-se 
2.000, 3.000 ou mais metros ( v.g lote Souvenir, 4 OOOm de fundo) até os baixios 
centrais (lagos, igapós, chavascais) Entende-se que, dada a valorização dos terrenos 
na restinga alta, já pela própria posição beira-rio, já por serem mais elevadas e mais 
aptos para a agricultura, muitas propriedades sejam desproporcionalmente estreitas 
Escala reduzida aqui para, aproximadamente, 1: 25.000 
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Figura 6- Nos casos em que a deposição de sedimentos extravasados do álveo 
foi insuficiente para altear na várzea mais que uma estreita faixa aluvial (restinga), 
é comum o lote estender-se ao comprido desta e Ter de fundo apenas a largura da 
mesma, como no caso do terreno "Guarany''. Escala reduzida aqui para, 
aproximadamente, 1 8.500. 

temporal que obriga o calendário 
agrícola a ajustar-se às pulsações 
das águas. 

O cultivo da mandioca, base da 
alimentação e herança cultural 
desde a raiz nordestina, tem que se 
adaptar ao ritmo da descida e 
subida das águas nas vertentes. O 
cultivo da juta, favorecido pelas 
alagações, é uma adição "comercial" 
complementar a subsistência. Os 
consórcios, seringa, cacau e banana, 
são outra complementação à 
subsistência, bem marcada na 
paisagem, nas "restingas altas". 

Mas a base econômica do 
Careiro é o criatório que merece a 

meticulosa análise desenvolvida na 
terceira parte da obra. 

111 

A região do Careiro após passar 
por duas atividades em sua economia 
- aquela principiada no Século XVIII 
como "Pesqueiro Real", para suprir 
as deficiências das águas pretas do 
Negro e o abastecimento de 
Barcelos, a antiga capital do 
Amazonas, ali favorecida pelas 
águas brancas do Solimões, 
armazenadas nas lagoas interiores e 
aquela da produção agrícola 
almejada pelos lotes coloniais 
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implantados em meados do Século 
XIX, chegaria a ter na atividade 
criatória o futuro da economia no 
meado do Século XX. 

A Vila da Barra, geradora de 
Manaus, a nova capital, iria direcionar 
a criação do gado para o seu 
abastecimento. O povoador cearense, 
tangido pelas secas, embora em 
condições naturais muito diferentes, 
dispunha de uma experiência sertaneja 
de criatório que, pouco a pouco, foi se 
instalando e amoldando-se às 
flutuações das águas 

O autor preocupa-se em apontar 
o contraste desta mancha de 
criatório varzeano, e aquelas duas 
mais destacadas na pecuária 
amazônica: Marajó e Alto Rio 
Branco. Enquanto nestas foram 
aproveitadas manchas campestres -
alagadiças em Marajó e de seca 
associada a campos cerrados no Rio 
Branco - a mancha pecuária do 
Careiro foi conquistada à mata, 
gerando pastagens que, como tudo 
na região, ficariam submetidas à 
dinâmica da flutuação das águas. 

Na época da realização da 
pesquisa, o rebanho do Careiro girava 
entre sete a oito mil cabeças de gado. 
O autor aborda cuidadosamente a 
natureza das pastagens, que após a 
queimada anual da mata primitiva
as "cacaias" - (Figura 5) são 
constituídas por espécies nativas (na 
maioria) e "de planta", caso do capim 
colônia, ou Angola (Panicon 
Perfurascem Raddi), mais resistente 
às alagações anuais. Na época das 
águas, as forragens das espécies 
aquáticas, marginais aos rios ou aos 
lagos interiores - especialmente 
"canarana" e "membeca" - são 
utilizadas. A distribuição espacial do 
criatório na ilha do Careiro concentra
se mais expressivamente em sua 
porção meridional, ao longo dos 
paranás paralelos do Cambixe e do 
Careiro. O autor preocupa-se em 
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caracterizar os contrastes e 
semelhanças entre os dois eixos, 
localizando na carta do uso da terra 
e descrevendo os principais tratos 
Espacialmente exibe plantas 
representativas do padrão mais 
característico como aquela da 
Fazenda "Souvenir", enquanto o 
calendário é minusciosamente 
acompanhado, ao longo do ano, 
segundo a fatal dualidade cheia -
vazante e as ocorrências extremas 
das grandes "alagações" (Figura 7). 
Neste particular o pesquisador foi 
favorecido pela ocorrência 
daquela de 1953 - no próprio 
período da investigação (1950 -
1956) e complementadas por 
referências e dados referentes 
àqueles de 1934 e 19444 

A qualidade do rebanho, a partir 
do "pé duro" crioulo, passando ao 
raceamento com matrizes italianas 
e holandesas - desenvolvidas no 
período do fastígio econômico da 
borracha - após o que entre em 
decadência até que, a partir de 1930, 
a criação de "estações de monta," 
nas áreas de pecuária do Amazonas, 
passou a introduzir melhoras com 
gado limusino e sobretudo holandês 
(o que registra melhor adaptação) 
não escapando também do grande 
fluxo de mescla com gado indiano a 
partir dos anos quarenta. 

A lida com o gado ao longo do 
ano é vista entre as situações 
extremas de agosto, quando o gado 
vai para o lago interior para a 
engorda, até sua saída em fevereiro, 
quando parte é vendida para o corte, 
conservando-se especialmente as 
novilhas e vacas leiteiras -já que a 
produção de leite e derivados, 
destinados ao abastecimento de 
Manaus, é o cerne econômico 
daquele criatório: 
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A afirmação de que a região do 
Careiro se dedica à atividade criatória, 
não a caracteriw suficientemente. O 
que dá individualidade à estrutura 
econômica regional, levando seus 
habitantes, mais de uma vez, a 
conjugarem eiforços em organiwções 
cooperativas ou sociedades comerciais. 
É o fato de que a criação no Careiro se 
destina, principalmente, à produção de 
leite e derivados. (Stemberg, p 211). 

Assim sendo, o criatório no 
Careiro, sem ignorar a existência e 
relações com os aspectos 
complementares de corte e engorda 
(invernada) enfatiza o papel 
primordial de "bacia leiteira" 

Uma das peculiaridades do 
criatório na várzea, em face da 
dinâmica das águas, é aquela que 
se observa na paisagem como 
"edificação", ligada à necessidade 

de estabular o gado nas peculiares 
"marombas "(Figura 8) que são 
analisadas em seus diferentes tipos· 
de aterro, com base fixa de 
alvenaria; de soalho- em forma de 
estrato soldado sobre esteios e muito 
variadas em forma - as mais 
freqüentes, e as flutuantes, as menos 
usadas. Sua descrição minuciosa, 
retrata a estrutura básica da 
atividade, cujo processo é descrito 
com propriedade em toda sua 
complexidade dinâmica e ilustrada 
por farto material fotográfico de 
qualidade tal que a função 
documental não despreza - antes 
persegue - a qualidade estética 
Algumas estampas (como aquela 
aqui reproduzida na Figura 9) são de 
enorme beleza. E o caráter deste 
material ilustrativo, pela qualidade da 
seqüência dá ao leitor a sensação da 
dinâmica de um filme. 

Figura 7 - Trecho do mapa levantado por Stemberg, figurando o gado retirado da 
várzea do Careiro-Cambixe para refúgios na terra finne (hachurado ), durante a alagação 
de 1953 O mais longo percurso foi o do rebanho criador que removeu o gado para 
outra sua propriedade na região de Mau és, distante cerca de 150 Km. O maior rebanho 
pertencente a um só proprietário parece Ter sido o de 302 cabeças, transportado para 
a terra firme no Janauari, onde se ajuntaram mais de mil bovinos Escala reduzida aqui 
para cerca de 1:750 000. 

4 Em estudo posterior a esta tese, ALDAZ (1971), tratando da "Caracterização Parcial do Regime de Chuvas no Brasil", fornece um elemento de com
paração para a interpretação do relacionamento pluvial e fluvial na Amazônia, bem como para a constatação de que, na extensão do território brasileiro, 
há sensíveis diferenças regionais As "anomalias" fluviais são válidas ao mesmo tempo para a Amazônia e o Sudeste, por exemplo 
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Figura 8 - A pecuária é responsável pelos dois traços mais característicos da 
ocupação humana na paisagem careirense· a pastagem conquistada à mata, e a 
estrutura em que o gado é abrigado durante as enchentes, isto é, a "maromba". 
Desta, há vários tipos: a de aterro, a de assoalho, e a flutuante, como a retratada 
aqui Com o aumento do rebanho de corte, em relação ao leiteiro, e a aquisição 
generalizada de propriedades nas terras firmes, expressamente para abrigar o gado 
durante as enchentes mais ameaçadoras, muito diminui o número de marombas na 
paisagem. (Foto Stemberg) 

Figura 9- Gado do Careiro, retirado da várzea alagada durante a maior enchente 
registrada (1953) e recolhido em refúgios a cavaleiro das águas. Não havendo, nos 
solos pobres de terra firme, pastagens adequadas ao apascentamento do gado, é 
este sustentado por canoadas de capim, forrageado pelos "capineiros" nas 
chamadas águas "brancas", ricas de nutrientes. (Foto Sternberg). 
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A análise da produção e 
comercialização do leite e seus 
derivados nesta bacia de Manaus é 
minuciosa tanto sob aspectos 
técnicos quanto econômicos. E há 
que se fazer, a este propósito, um 
importante registro. Antecedendo de 
muito a dita "revolução teorética" 
que assolou nossa geografia nos 
anos 70, Sternberg, com muita 
propriedade, emprega recursos 
teóricos na retratação da bacia 
leiteira em foco. A Figura 1 O 
apresenta-nos um "modelo" bastante 
esclarecedor que, se antecipando à 
futura onda "teorética," não ignora 
uma preciosa contribuição geográfica 
utilizada na Geomorfologia por 
Davis (1899) na virada do século e 
na economia por Christaller (a partir 
de 1933), um geógrafo que 
contribuiu significantemente para as 
teorias localizacionais na economia. 
E naquele meado de século, Waibel 
(1948) relembrava, em artigo na 
Revista Brasileira de Geografia, a 
teoria de Von Thunen, outra matriz 
nas teorias localizacionais. Sempre 
antenado com a produção 
geográfica, Sternberg não precisaria 
esperar pela tal revolução teorética, 
duas décadas depois 

IV 
Consubstanciando a propriedade 

de sua natureza como "tese" as 
conclusões, em vez de um alinhavo 
de tópicos recapitulantes e 
sumariamente do discurso, 
apresentam-se como demonstrativos 
da validade da tese proposta na 
Introdução. E ainda expões os 
aspectos lacunários, e aponta a 
carência de informações que 
escapam aos recursos do geógrafo 
pesquisador e requerem a ação do 
poder público. 

E ao refletir sobre a tese em foco 
e a seqüência da ação do seu autor, 
não posso deixar de lembrar da 
insistência do nosso escritor 
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Figura 10-Em cima, disposição concêntrica das faixas produtoras de leite (zona 1) 
e de manteiga e queijo (zona 2), num espaço ideal, física e culturalmente uniforme 
Em baixo as mesmas faixas assumem aspecto digitiforme, quando o modelo é 
transformado pela heterogeneidade do meio físico e cultural real, ao redor de Manaus 

Guimarães Rosa, sobre a 
preponderância da travessia sobre 
a chegada final. 

As lacunas e problemas 
encontrados pelo geógrafo Sternberg 
foram motivo de estímulo para 
impulsionar e ampliar o seu interesse 
sobre a Amazônia e um forte 
empenho para preencher lacunas 
importantes existentes. O melhor 
exemplo deste esforço encontra-se 
na atuação e empenho do 

pesquisador brasileiro em unir 
esforços com outras instituições do 
exterior e conseguir as primeiras 
medidas de vazão - líquida e 
sedimento lógica- no sistema fluvial 
amazônico (1958 - 1960) e a 
continuidade delas, conforme relato 
no Prefácio à presente edição. 

A tese, com sua conclusões e 
problemas levantados foi um marco, 
mas não um fim no interesse de 
Sternberg na Amazônia. Há toda 

uma sene de pesquisas que se 
continuaram e deram margem a 
muitas comunicações e artigos5• 

No prefácio a esta nova edição, 
assim como no posfácio, o autor- que 
não alterou o conteúdo da tese original 
- preocupa-se em apontar as 
mudanças substanciais e as 
diferenças de forma, estrutura e 
função, que se encontram na região 
do Careiro. No proêmio aprecia o 
progresso termológico nos 
instrumentos de pesquisa e aquelas 
relativas à repercussão daqueles 
acréscimos na eficácia do 
pesquisador No fecho ele detém
se - embora de maneira concisa -
em apontar as modificações 
ocorridas no próprio Careiro, tanto 
do ponto de vista de dinâmica dos 
processos naturais, quanto daqueles 
socioeconômicos. 

Esta preocupação ressalta, ainda 
mais, a avaliação daquela análise 
geográfica como "exemplar," posto 
que em qualquer lugar do mundo a 
mobilidade na natureza e nas 
sociedades implicam em mudanças. 
As mudanças no instrumental de 
análise - na evolução do pesquisador 
e na própria região em estudo - não 
invalidam aquilo que presidiu a 
análise naquele segmento temporal 
pretérito - ou seja, a lógica da 
investigação e sua fidelidade à 
verdadeira identidade da Geografia. 

No prefácio atual, o autor, ao 
avaliar estas mudanças e o 
panorama atual da produção 
geográfica, constata e lamenta que 
alguns grupos de geógrafos 
perderam a "velha bússola" (melhor 
seria dizer a "legítima") promovendo 
uma conseqüente- "falta de rumo- no 
que concerne aos fundamentos lógicos, 

50uando escrevi o meu opúsculo: MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo A Questão ambiental no Brasil1960-1980 (1981), com um capítulo focali
zando a Região Amazônica, pude beneficiar-me de alguns trabalhos do Professor Sternberg Em se tratando de abordagens que transcendem ao âmbito 
das várzeas, não se encontram arrolados na relação preparada por ADIS e incluída em anexo a esta segunda edição da tese 
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ao objeto e à metodologia da disciplina, 
fere a integridade da Geografia 
contemporânea, na qual suscita 
verdearia crise de identidade".- e 
aponta os descaminhos "politicamente 
corretos" E revolucionários 
apontados como "demier cri" de um 
caleidoscópio geográfico esdrúxulo 
e por vezes, cômico6

• 

Acredito eu que a aceleração dos 
progressos tecnológicos e sua 
acumulação neste final do Século 
XX, desacompanhadas dos 
necessários fundamentos filosóficos 
- cujo tempo de desenvolvimento 
não acompanhou aquele da ciência 
e tecnologia modernas - gera aquilo 
que se configura como sendo uma 
gigantesca crise histórica A 
carência de uma nova concepção de 
"razão" e, conseqüentemente, de 
conhecimento (epísteme), em 
reformulações ainda não efetivadas, 
dão margem a estes descaminhos, 
refletindo o atordoamento geraF 

O que a mim se configura 
preocupante - de tal modo a gerar 
uma séria "angústia" -é a tendência 
atual na "Geografia" que se faz no 
Brasil - proclamada enfaticamente 
como "Ciência Social", 
completamente desvinculada da 
natureza Insiste-se na importância 
da "justiça social" como meta, 
enquanto nosso esforço de 
desenvolvimento esquece nossa 
condição de "tropicalidade" e, 
obcecado pela estrutura econômica 
globalizada no capitalismo e o poder 
mundial lança o Brasil - como de 
resto toda a América Latina - num 
discurso geográfico que é um 
impotente "muro de lamentações". 
O desprezo por nossa realidade 
natural obscurece as possibilidades 
que nos são inerentes - a energia 
solar no Nordeste, a magnitude da 

biodiversidade amazônica- sobre as 
quais, se penetrássemos efetivamente 
nelas - no seu estudo e exploração 
racional - seria base de tecnologias 
capazes de queimar etapas e 
encurtar caminhos para um 
desenvolvimento que, sem visar às 
rédeas do poder mundial, nos 
permitisse a dignidade que 
aspiramos. 

É de lamentar-se que deixemos o 
nosso lado de ciência natural para 
reforçar o já enorme e inoperante 
cortejo de sociólogos lamurientos, de 
perplexos e desorientados 
economistas e políticos anacrônicos. 

Ressalto aqui um trecho do 
prefácio de Stemberg onde, a meu 
ver, repousa aquilo que - em meio a 
toda a dinâmica do espectro de 
mudanças ocorridas no Mundo, 
representa a permanência essencial 
de nossa Geografia. 

As acomodações que se fazem 
necessárias no modo de trabalhar 
não implicam rejeição do conteúdo da 
geografia, nem esquecimento de sua 
singela função integradora e, com 
isso, em abandono das tarefas 
primordiais de sua pesquisa 
Efetivamente, um fator que, em face 
da multiplicidade dos ramos da 
geografia, tem contrariado tendências 
centrifugas, é o reconhecimento de 
que ela é ponte, com um encontro nas 
ciências naturais e outro nas humanas 
Esta é a condição que talvez mais 
nitidamente caracteriza a disciplina· 
sua preocupação, dentro de um 
contexto espacial, com problemas que 
se enquadram simultaneamente nas 
duas grandes divisões da ciência. 
Existe um domínio de estudo - e 
um só - que é da competência da 
geografia - e dela só Há assuntos 
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de investigação geográfica que se 
encontram nas raias da disciplina, 
onde é sempre maior a colaboração 
interdisciplinar e, portanto, a 
permeabilidade de fronteiras São 
temas que podem ser abordados por 
outros ramos do saber, como a 
geologia, a geofísica, a sociologia, 
a antropologia, a biologia, a ciência 
política e a economia O que de 
maneira inconcussa justifica a 
existência autônoma da geografia -
melhor, o que a toma indispensável 
- e, em nosso juízo, o pensamento 
holístho, quando enfoca a 
interface entre as sociedades 
humanas e o meio ambiente É aí 
que está a "raison d'être" da 
geografia (p xxix). 

É precisamente este vínculo que 
mantém a sintonia benéfica entre o 
mestre e o discípulo E produz o 
conforto de uma influência que não 
produz a angústia apontada por 
Bloom no caso dos poetas. 

E será necessário ressaltar que, 
felizmente, os geógrafos brasileiros 
vêm demonstrando sinais de reação 
aos exageros de uma Geografia 
"demasiado humana" Esta vertente, 
que se proclama legítima e 
verdadeira, engrossando as fileiras 
do "social", bafejado pelos fluxos 
ideológicos, promotores de mais 
aparente "sucesso" e "aceitação" que 
a Geografia Física 

Acredito que, a reedição da tese de 
Stemberg chega em boa hora Estou 
certo que sua divulgação, neste 
conturbado momento histórico, além de 
modelar para o conhecimento da 
Amazônia, é do maior significado 
metodológico para a Geografia que se 
faz no Brasil, nesta crise de 
embaralhadas sendas epistemológicas. 

'O autor refere-se às geografias "feminista", "homossexual", em meio a outros arroubos contemporâneos 
7Já tive ensejo de abordar, no ensaio Travessia da Crise: tendências atuais na geografia (1988) MONTEIRO Carlos Augusto de Figueiredo alguns as

pectos desses eventos desagregativos 
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Instruções básicas para 
preparo dos originais 

Os originais entregues para publi
cação devem obedecer às seguintes 
normas: 

1 - O texto deve ser editado, prefe
rencialmente, em Word, sem for
matação (default), configurado 
em A4, acompanhado da respec
tiva impressão. 

O texto em Word terá sua edi
ção facilitada, agilizando a publi
cação do mesmo; 

2- As laudas deverão ser numeradas 
seguidamente; 

3- A primeira página do original (folha 
de rosto) deve conter título, nome 
completo do( s) autor( es ), qualifica
ção profissional, com indicação 
das atividades exercidas, dos 
órgãos a que estão vinculados, do 
endereço para correspondência, 
bem como colaboradores, agrade
cimentos e auxílios recebidos; 

4 - O artigo deve ser acompanhado 
de um Resumo informativo, de no 
máximo 200 palavras, de modo a 
expressar seus pontos relevantes, 
editados em folhas separadas, em 
português e inglês; 

5 -Notas explicativas devem ser 
numeradas numa seqüência úni
ca, listadas no pé da página onde 
elas se encontram; 

6 -Fórmulas matemáticas devem ser 
apresentadas com clareza, para 
evitar problemas de interpretação; 

7 - Tabelas, quadros e gráficos de
vem ser apresentados com títulos 
que permitam perfeita identifica
ção, numerados e com ordem de 
indicação de entrada no texto e 
menção da fonte. 

No caso de listagens e tabelas 
extensas, e de outros elementos 
de suporte, podem ser emprega
dos apêndices; 

8- As fotografias devem ser nítidas, 
em preto e branco, contrastadas, 
de preferência em tamanho 
6x9cm, nunca superiora 12x18cm; 
as legendas das ilustrações de
vem ser editadas em folhas sepa
radas e numeradas de acordo 
com a figura respectiva, com in
dicação no texto, pelo número de 
ordem, pelos locais de inserção 
das figuras e, ainda, menção da 
fonte e permissão para reprodução, 
quandojáhouveremsidopublicadas; 

9 - O formato de impressão máximo 
de encarte estabelecido para os 
documentos cartográficos da 
RBG é de 50x55cm Sempre que 
houver reprodução ou ampliação 
do documento cartográfico origi
nal, deverá constar deste apenas 
a escala gráfica. 

O desenho original deve ser feito 
em material estável. No caso de 
documentação cartográfica de 
precisão ou quando a densidade 
de informações contidas num 
mapa ou cartograma dificulte a 
sua leitura, será excepcionalmen
te permitida a impressão em co
res. Em caso contrário, os valo
res Cor serão substituídos por ha
churas, retículas ou símbolos gráfi
cos compatíveis com a escala 

Os documentos cartográficos 
devem ser precedidos de títulos 
que permitam perfeita identifica
ção e em suas legendas devem 
constar: classificação, nomes ou 
siglas das Unidades da Federação 
representadas; ano da publicação; 
escala; projeção (exceto nos 
cartogramas); e as convenções 
cartográficas menos conhecidas. 
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A documentação cartográfica 
utilizada com o nome ou sigla da 
fonte e outros elementos comple
mentares compatíveis à escala 
devem ser descritos de modo 
suscinto No caso de mapas e 
cartogramas, deve existir flexibi
lidade na disposição dos títulos, 
legendas e outras referências, uti
lizando-se os espaços vazios ofe
recidos pelo própio desenho. 
Deve ser estabelecida uma gradu
ação de importância, adotan-do-se 
diferentes tamanhos de tipos nos 
dizeres da legenda 

A moldura em torno do desenho 
de um mapa ou cartograma deve 
garantir uma margem no papel. 

Para as cartas pertencentes ao 
mapeamento sistemático devem 
ser obedecidas as normas e espe
cificações inerentes a cada car
ta, de acordo com a escala e clas
sificação (contatar com o órgão 
responsável por esse mapeamen
to ou com a Comissão de Carta
grama) As cartas, mapas ou car
togramas, inseridos ou anexados, 
devem ser referenciados no tex
to por um número de ordem cor
respondente. 

As legendas e outras referências 
devem estar destacadas do dese
nho e afastadas das margens. No 
caso de cartas do mapeamento 
sistemático ver as normas e espe
cificações de cada tipo de esca
la. É aconselhável que, para a ela
boração de uma base precisa, 
sejam utilizados os documentos 
cartográficos realizados pelo 
IBGE ou por outros ógãos inte
grantes do Sistema Cartográfico 
Nacional; 

1 O - As citações bibliográficas no 
texto devem ser feitas de acordo 
com a norma da Associação Bra
sileira de Normas Técnicas -
ABNT, Apresentação de cita
ções em documentos : NB 896. 
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A indicação da fonte é feita pelo 
sobrenome do autor ou pelo nome 
da instituição responsável ou pelo 
título de entrada, seguida do ano 
de publicação do documento, 
separado por vírgula e entre 
parênteses. Quando for 
necessário especificar no texto 
a(s) página(s) da fonte consulta
da, esta deve seguir a data, sepa
rada por vírgula e precedida da 
abreviatura "p." 

Exemplo: 

Autor: 
Segundo Morais (1985) .. ou 
Em um estudo recente (Barbosa, 
1990) é exposto ... 

Instituição: 
A Associação Brasileira de Nor
mas Técnicas ( 1985) é o órgão 
que "fixa as condições exigíveis 
pelas quais devem ser tratadas as 
publicações . " 

Título: 
Segundo o Cadastro de cartórios do 
registro civil1981 (1982, p 53), o 
número de registros . 

11 - As referências bibliográficas 
devem ser redigidas segundo a 
norma da ABNT, Referências 
bibliográficas: NBR 6023, con
tendo os elementos necessários à 
identificação da publicação 
Devem ser organizadas em or
dem alfabética. O critério de or
denação é palavra por palavra e 
nesta, letra por letra. Os artigos (o, 
a, os, as) não são levados em 
consideração. 

Elementos da referência biblio
gráfica. 

Livro. 
SOBRENOME, Prenome do(s) 

autor(es). Título : subtítulo. 
Número da edição, a partir da 
segunda. Local : Editor, ano de 
publicação. Número total de 
páginas ou de volumes. (Nome 
da série ou coleção, número). 

Exemplo: 
OLIVEIRA, Lúcia Ele na Garcia de, 

PORCARO, Rosa Maria. Força 
de trabalho no Brasil : uma aná
lise de mobilidade ocupacional. 2 
ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 
80 p. (Estudos e pesquisas, n. 8). 

Capítulo de livro: 
SOBRENOME, Prenome do(s) 

autor( es ). Título : subtítulo da 
parte referenciada. In: SO
BRENOME, Prenome do(s) 
organizador( es ). Título : sub
título. Número de edição, a 
partir da segunda. Local : Edi
tor, ano de publicação. Núme
ro total de páginas ou de volu
mes. Páginas inicial-final do 
capítulo. 

Exemplo. 
PELIANO, Anna Maria Medeiros 

Os programas de alimentação e 
nutrição para mães e crianças no 
Brasil. In MONTEIROS, Mário 
F. G., CERVINI, R. (Orgs.) 
Perfil estatístico de crianças e 
mães no Brasil: aspectos de saú
de e nutrição de crianças no Bra
sil1989. Rio de Janeiro· IBGE, 
1992 130p.p.111-121 

SOBRENOME, Prenome do(s) 
autor( es ). Título : subtítulo da 
parte referenciada. In: PRI
MEIRA palavra do título, 
além de artigos, em caixa alta 
: subtítulo. Número de edição, 
a partir da segunda. Local : 
Editor, ano de publicação. Nú
mero total de páginas ou de 
volumes. Número do volume 
referenciado: Título, páginas 
inicial-final do capítulo. 

Exemplo: 
CORREA, Roberto Lo bato. A orga

nização urbana. In: GEOGRA
FIA do Brasil. Rio de Janeiro : 
IBGE, 1991. 4 v. v. 3: Região 
Norte, p. 254-271. 

Dissertações e teses: 
SOBRENOME, Prenome do au

tor. Título : subtítulo. Local, 
ano de defesa ou apresentação 
do trabalho. Número total de 
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páginas ou de volumes. Indi
cação do tipo de trabalho (Ins
tância ou Curso)- Nome da 
Instituição, ano de publicação. 

Exemplo: 
CARVALHO, Janete M. Aforma

ção do professor e do pesqui
sador em nível superior no 
Brasil: análise do discurso do 
governo e da comunidade 
acadêmico-científica ( 1945-
1964). Rio de Janeiro, 1992.2 v. 
Tese (Doutorado em Educação) 
- Faculdade de Educação, 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 1999. 

Conferências, congressos, semi
nários, simpósios etc. : 

SOBRENOME, Prenome do(s) 
autor( es ). Título : subtítulo da 
parte referenciada. In: NOME 
DO EVENTO, número, ano, 
local de realização. Título •.. 
Local : Editor, ano de publi
cação. Número total de pági
nas. Páginas inicial-final da 
parte referenciada. 

Exemplo: 

JUNG, Maria do Rocio T. As 

técnicas de marketing a serviço da bib
lioteconomia In. CONGRESSO 
BRASILEIRO DE BIBLIOTECO
NOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 9., 
1977, Porto Alegre. Anais. Porto 
Alegre: Associação Riograndense de 
Bibliotecários, 1977. 346p. p. 230-239. 

Artigo de revista: 

SOBRENOME, Prenome do(s) 
autor(es). Título do artigo : 
subtítulo. Título do periódico, 
Local, número do volume, fas
cículo, páginas inicial-final do 
artigo, abreviatura do mês e 
ano. 

Exemplo· 

FAISSOL, Speridião, LOPES, 
Cláudia C , VIEIRA, Sebastião. 
Organização territorial e/ou uma 
geopolítica da população: qual o 
desafio para o próximo milênio? 
Revista Brasileira de Geogra
fia, Rio de Janeiro, v. 54, n 4, p. 
75-96, out./dez. 1992. 

Artigo de jornal: 
SOBRENOME, Prenome do(s) 

autor(es). Título do artigo : 
subtítulo. Título do jornal, Lo-
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cal, data (dia, mês e ano). Tí
tulo do caderno, seção ou su
plemento, número do volume, 
fascículo, páginas inicial-final 
do artigo referenciado e nú
mero de ordem das colunas. 

Exemplo. 
PAULO, T. C de. Os gorgulhos ata

cam o milho. O Estado de São 
Paulo, São Paulo, 29 out. 1980. 
Suplemento Agrícola, v 25, n. 
1320, p. 5, c. 1-3. 

12- Quando houver necessidade 
de dividir o trabalho em capítu
los, seções e partes, esses 
devem ser numerados, progres
sivamente, com o objetivo 
único de orientar o diagrama
dor na aplicação de recursos 
gráficos que permitam substi
tuir essa numeração, ordena
ção de título e subtítulos; e 

13- Os originais devem ser enca
minhados ao Programa Edito
rial de Geociências DEPIN/ 
DIPRO-SE 2, em 2 (duas) vias. 
Endereço: Av. Brasil, 15 671 
Bloco III B, térreo, 21241-051-
Rio de Janeiro - RJ 




