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RESUMO: Todos os anos centenas de trabalhadores migrantes oriundos do estado do Piauí chegam à 

cidade de Ituiutaba (MG), localizada na Microrregião Geográfica de Ituiutaba para o corte manual da 

cana-de-açúcar nas agroindústrias canavieiras instaladas na região. Este fenômeno vem ocorrendo em 

função da territorialização dessas agroindústrias canavieiras nessa porção do espaço ao longo da década 

de 1990 e início do século XXI. Desta forma, precisamos compreender como vem sendo construído as 

relações capital x trabalho e quais os desdobramentos na vida desse migrante cortador de cana que, sob a 

promessa de altos ganhos, migram para essa região com perspectiva de melhorar de vida e de poder fazer 

parte de uma classe que consome. O objetivo geral é compreender a expansão das agroindústrias 

canavieiras na Microrregião Geográfica de Ituiutaba e a precarização do trabalhador migrante piauiense 

envolvido nesse setor entre 1990 a 2013. Na metodologia, além da revisão bibliográfica, realizaremos 

levantamento de dados de fonte primária e secundária. O levantamento de dados de fonte secundária será 

realizado junto às publicações da FIBGE (Censos Agropecuários, Produção Agrícola Municipal), além de 

pesquisas através da Internet. A pesquisa de campo também se constituirá em uma etapa muito importante 

para coleta de dados primários por meio de entrevistas e questionários. A aplicação de questionários 

iniciar-se-á no mês de maio de 2015 e se estenderá até o mês de outubro em função do período da safra. As 

entrevistas e os questionários serão fundamentais na nossa investigação, pois, conseguiremos confrontar a 

teoria com a realidade a partir dos relatos dos trabalhadores.   

Palavras-chave: Agroindústria canavieira; Microrregião de Ituiutaba; Trabalhador migrante. 

 

_________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho procura investigar a 

precarização das relações de trabalho envolvendo o 

migrante nordestino nas agroindústrias canavieiras 

na Microrregião Geográfica de Ituiutaba e constitui 

os resultados preliminares da pesquisa em 

andamento do Curso de Pós-Graduação em 

Geografia da UFG/RC, iniciado em 2014. 

Na década de 1990, com o prelúdio de uma 

nova matriz energética mundial em voga, o Brasil 

ganha destaque porque apresenta alto potencial na 

produção de etanol obtido a partir da cana-de-

açúcar, o que despertou o interesse do mercado 

externo para essa nova fonte de energia considerada 

limpa e menos poluente do que os combustíveis 

fósseis como petróleo e o carvão mineral.   

Essas condições físicas foram fundamentais 

para atrair diversas agroindústrias como a Triálcool, 

Vale do Paranaíba, British Petroleum e a Companhia 

Energética Vale do São Simão para a Microrregião 

Geográfica de Ituiutaba (MG). 

Para movimentar estas agroindústrias, além 

da mecanização, fazem-se necessárias centenas de 

homens, trabalhadores braçais, em sua maioria 

migrantes nordestinos, que se deslocam para esta 

porção do território mineiro alimentando sonhos de 

melhores salários e condições de vida e via de regra, 

deparam-se com as situações precárias no ambiente 

de labor oferecidas pelas agroindústrias. 

 

2. EXPANSÃO DA AGROINDÚSTRIA 

CANAVIEIRA NA MICRORREGIÃO 

GEOGRÁFICA DE ITUIUTABA 

 

Desta forma, queremos entender as relações 

de trabalho entre agroindústria e cortadores de cana, 

investigando a precarização desse trabalhador seja 

na moradia, no transporte, na alimentação e nas 

condições de trabalho que lhes são oferecidos nos 

canaviais.  

Esta região vem se afirmando como uma 

localidade de alto potencial produtivo de cana-de-

açúcar porque oferece as condições necessárias para 

o desenvolvimento dessa cultura, pois além de 

possuir solos férteis, com destaque para o latossolo 

vermelho-amarelo rico em ferro e um clima tropical 

com estações bem definidas, possui um relevo que 

facilita o transporte e o escoamento da produção de 

cana-de-açúcar nessa região. 
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Na Microrregião Geográfica de Ituiutaba 

foram territorializadas as usinas Lajinha Indústria - 

S/A- Unidade Triálcool incorporada ao Grupo João 

Lyra em 1988 situada no município de Canápolis; 

Companhia Energética Vale do São Simão (Unidade 

I), pertencente ao Grupo Andrade situada no 

município de SantaVitória, LaginhaAgro Industrial 

S/A-unidade Vale do Paranaíba, situada em 

Capinópolis adquirida pelo Grupo João Lyra em 

2001 e a British Petroleum (BP), que se instalou 

nessa região com a aquisição da Companhia 

Nacional de Açúcar e Álcool (CNAA) a partir do 

ano de 2007.  

A territorialização dessas agroindústrias 

canavieiras foi responsável pelo aumento expressivo 

da produção da cana na Microrregião de Ituiutaba, 

passando em 1990 de 59.150 para 4.807.780 

toneladas em 2013. O Gráfico 1 mostra essa 

evolução da produção de cana, principalmente no 

início do século XXI. 
 

Gráfico 1 - Produção de Cana (ton.) na Microrregião 

Geográfica de Ituiutaba (1990-2013). 

Fonte: IBGE - Produção agrícola Municipal - 2014. 

Org.: Silva, L. C. S. (2014). 

 

 

 

3. A RELAÇÃO CAPITAL X TRABALHO NA 

AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 

 

O (re) ordenamento espacial do capital 

agroindustrial canavieiro nessa região resultou 

também no (re) ordenamento social do trabalho uma 

vez que essa atividade exige um grande número de 

trabalhadores. 

Desta forma, é necessário fazer uma leitura 

da mobilidade de trabalhadores que se deslocam da 

região Nordeste, principalmente do Estado do Piauí, 

para trabalhar no corte manual da cana-de-açúcar 

nessa região atendendo a dinâmica do capital 

agroindustrial canavieiro expansionista, destacando 

os desdobramentos nas relações de trabalho e as 

condições a que são submetidos estes trabalhadores.  

É o mesmo que dizermos que a constante migração 

do trabalho para a capital também expressa as 

contradições e as fissuras do sistema social que 

edifica a constante reinserção dos trabalhadores nos 

processos produtivos no campo e na cidade e, 

consequentemente, a reorganização das formas de 

resistência dos trabalhadores. Serão imprescindíveis 

novos estudos para dimensionar os expedientes 

utilizados tanto na estimulação do movimento 

migratório, quanto o aliciamento, formas de 

contratação, condições de trabalho e remuneração do 

trabalho. (THOMAZ JUNIOR, 2009). 

Carvalho (2007) também atenta para a 

situação de superexploração a que são submetidos os 

trabalhadores no cultivo da cana-de-açúcar 

afirmando que, se no cultivo da soja a demanda de 

força de trabalho nos cultivos era reduzida, no 

cultivo da cana-de-açúcar a tendência dominante é a 

de utilização de grandes contingentes de força de 

trabalho assalariada temporária. Essa demanda de 

força de trabalho se, por um lado, redistribui salários 

para uma grande massa de trabalhadores 

desempregados ou em situação de emprego precário, 

por outro lado, como é usual nos cultivos de cana-

de-açúcar no Brasil, a superexploração do trabalho e 

a prática de trabalho em situação similar às dos 

escravos se amplia e se consolida. (CARVALHO, 

2007). 

A maioria dos trabalhadores que se 

deslocam para o trabalho no corte da cana são 

oriundos do nordeste, principalmente do Estado 

Piauí (conforme Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Estado de origem dos canavieiros 

sazonais da Microrregião Geográfica de Ituiutaba – 

2013.  

Fonte: Trabalho de campo realizado entre abril e 

dezembro de 2013. (relatório da pesquisa).  

Org.: Carvalho, 2013; Silva, 2013. 

 

Através do trabalho de campo realizado 

entre os meses de abril e novembro do ano de 2013 

(relatório), foi constatado que a maioria dos 

cortadores de cana-de-açúcar possui idade com entre 

26 e 50 anos (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Faixa etária dos trabalhadores 

canavieiros sazonais da Microrregião Geográfica de 

Ituiutaba (MG) - 2013.  
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Fonte: Trabalho de campo realizado entre abril e 

dezembro de 2013. (relatório da pesquisa).  

Org.: Carvalho, 2013; Silva, 2013. 

 

Esse fato que ocorre devido às agroindústrias 

buscarem homem com boa saúde e juventude visto o 

desgastante dia a dia nas lavouras canavieiras. Por 

esta razão, o capital necessita de mão-de-obra 

jovem, dotada de muitas energias, para o 

desempenho da atividade. Assim, a rotatividade 

torna-se muito alta, em virtude da reposição 

constante da força de trabalho, consumida durante o 

processo produtivo. (SILVA, 2005). 

        Pelo que percebemos, o trabalho no corte de 

cana exige muita força física e a seleção de mão de 

obra jovem é um fator determinante no “sucesso” da 

produção de cana.  

 

4.  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

O processo de expansão das agroindústrias 

canavieiras na Microrregião Geográfica de Ituiutaba 

a partir no período de 1990 a 2013 trouxe mudanças 

significativas tanto no campo como na cidade 

alterando a paisagem da mesma. Para o avanço da 

agroindústria canavieira foi necessário buscar mão 

de obra na região Nordeste. Esse fato nos mostra 

que, mesmo com a modernidade no qual estamos 

vivenciando, a mão de obra ainda é muito necessária 

nessa atividade da cana. 

Através desse cenário de expansão das 

agroindústrias canavieiras assistimos um (re) 

ordenamento do território a partir da mobilidade do 

trabalho. Como observamos, a maioria dos 

trabalhadores envolvidos na atividade do corte de 

cana são migrantes oriundos do Nordeste do país. 

Através de promessas feitas pela empresa de que 

ganharia muito dinheiro, eles migram para o corte de 

cana em busca de sonhos que, muitas das vezes, se 

tranforma em pesadelo, seja pelas consdições 

precárias de moradia, transporte ou alimentação 

oferecidos pela empresa. 
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Até 25 anos
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Abstract: Each year hundreds of migrant workers from the state of Piauí arrive in the city of Ituiutaba (MG), 

located in the Geographic Ituiutaba Microregion for manual cutting of sugarcane in the sugarcane 

agribusiness established in the region. This phenomenon has occurred due to the territorialization of these 

sugarcane agribusiness that portion of space throughout the 1990s and early twenty-first century. Thus, we 

need to understand as it is being built the capital x labor relations and what developments in the life of this 

migrant cane cutters who, under the promise of high earnings, migrate to this region with a view to 

improving living and be part of a class that consumes. The overall goal is to understand the expansion of 

sugarcane agribusiness in the Geographic Ituiutaba Microregion and the precariousness of migrant worker 

Piauí involved in this sector from 1990 to 2013. In the methodology, in addition to literature review, we will 

hold survey of primary and secondary data source. The survey of secondary data will be held next to the 

publications FIBGE (Agricultural Censuses, Municipal Agricultural Production), and research through the 

Internet. The field research also will constitute a very important step for collecting primary data through 

interviews and questionnaires. The questionnaires will begin in May 2015 and will run until October 

depending on the harvesting period. Interviews and questionnaires will be instrumental in our investigation, 

therefore we can confront theory with reality from the accounts of workers. 

Keywords: Agribusiness sugarcane; Micro-Ituiutaba; Migrant worker.  
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Resumo: O espaço é apropriado e modificado pelo homem que através de suas necessidades intrínsecas, 

modifica-o visando se reproduzir enquanto ser social. Na cidade contemporânea, esse espaço é apropriado 

pelos mais diferentes grupos, com objetivos díspares e transformado em prol de necessidades momentâneas 

contribuindo assim, para a produção de um espaço urbano em processo contínuo de transformação e também, 

na formação de uma cidade cada vez mais desigual devido aos diversificados usos do solo urbano, tendo como 

principal característica a propriedade privada do mesmo. Em meio a estas desigualdades presentes no espaço 

urbano das cidades, ocorrem diversos conflitos e um deles é a busca, pelas classes de menor poder aquisitivo, 

pelo direito a moradia e é neste sentido que o Estado através das políticas habitacionais de interesse social 

busca “amenizar” tais conflitos. O presente trabalho tem por objetivo principal, apresentar algumas reflexões 

teóricas acerca da produção e reprodução do espaço urbano na cidade capitalista e os condicionantes da atual 

política habitacional de interesse social voltada às classes de menor poder aquisitivo, que nos dias atuais tem 

como referência, em âmbito nacional, o Programa Minha Casa, Minha Vida. Na construção do presente 

trabalho, utiliza-se de pesquisa teórica em autores de grande relevância para a temática como também para a 

Geografia Urbana. Utiliza-se ainda, pesquisadores que nos dão uma base sólida acerca das políticas públicas 

habitacionais de interesse social no Brasil. 

 

 

Palavras-chave: Espaço urbano; Propriedade privada; Agentes Sociais; Política habitacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o debate sobre a cidade e as 

questões urbanas possuem uma vasta gama de 

produção científica e literária que contribui de 

forma efetiva, para o entendimento e compreensão 

acerca de diversas problemáticas inerentes ao 

processo de produção e reprodução do espaço 

urbano e a luta constante pelo direito a moradia 

pelas classes sociais de menor poder aquisitivo. 

Neste sentido, faz-se necessário, apresentar algumas 

reflexões conceituais básicas, que alimentam o 

arcabouço teórico do projeto de pesquisa que está 

sendo desenvolvido no programa de pós-graduação 

em Geografia da Regional Catalão. 

Na construção da presente reflexão utilizam-se 

autores de destaque da ciência geográfica, e da 

Geografia urbana tal como Carlos (2008, 1990, 

1997), Corrêa (1989), Singer (1973), Santos (2009, 

2009) dentre outros. Foram utilizados também, na 

construção do presente estudo, diversos outros 

autores e pesquisadores de outras ciências que 

através de seus importantíssimos trabalhos, foi dado 

uma base sólida que possibilitou a construção deste.  

Entende-se que a cidade contemporânea, em 

sua estrutura urbana, dotada de prédios, ruas, 

avenidas, casas, indústrias passou e passa por 

diversas modificações no decorrer dos períodos 

históricos e a transformações modo de produção 

vigente. O espaço urbano, na cidade 

contemporânea, é produzido e reproduzido em prol 

de necessidades individuais e também coletivas dos 

atores sociais que estão inseridos na logica de 
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reprodução do capital, consolidando uma cidade 

cada vez mais dotada de particularidades.  

Tais desigualdades se manifestam no cenário 

urbano de diversas maneiras, portanto, será 

ressaltada, no presente texto, a segregação 

residencial ocorrida a partir da propriedade privada 

do solo urbano, onde se faz necessário possuir 

determinado valor monetário para adquirir uma 

parcela do mesmo. Em meio a estes conflitos, as 

políticas públicas voltadas a provisão de habitação 

para as classes sociais de menor renda surge como 

uma alternativa de moradia, e atualmente em 

âmbito nacional, se tem o Programa Minha Casa, 

Minha Vida (MCMV) que visa atender essa 

demanda social. 

 

2. A PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO 

ESPAÇO URBANO: Breves Considerações 

Teóricas 

 

É notória, nas cidades atuais, uma diversificada 

gama de conflitos de interesses que vão desde a luta 

por infraestruturas básicas, como saneamento e 

transporte, a disputa por espaços de interesse do 

capital e de alguns estratos da sociedade como 

também, a luta pelo direito de moradia entre as 

classes de menor poder aquisitivo e o Estado. No 

entanto, alguns condicionantes contribuem para a 

manutenção destes conflitos que citamos 

anteriormente, tal como a reprodução do capital e a 

apropriação do solo urbano por diversos atores 

sociais e/ou agentes, que por sua vez, possuem 

interesses e objetivos dispares. 

Neste sentido, podemos aferir que o espaço 

urbano da cidade capitalista é dotado de 

contradições e conflitos de interesse entre o capital 

e social contribuindo na produção e reprodução do 

urbano, aparecendo ainda à terra urbana, como uma 

mercadoria dotada de valor de uso e de troca. 

 Ao nos referirmos ao processo de produção e 

reprodução do espaço urbano, constata-se que se 

trata de dois momentos distintos, porém 

interligados, estando ainda diretamente ligados à 

reprodução da vida humana. Sobre o processo de 

produção Carlos (2008, p.34) nos diz que o mesmo 

se refere ao processo específico e o concebe como 

sendo condição, meio e produto; já, o segundo 

(reprodução) considera a acumulação do capital 

através de sua reprodução, permitindo apreender a 

divisão do trabalho em seu movimento. A 

reprodução do espaço só é possível a partir do 

momento em que o mesmo já fora produzido 

através do trabalho do homem, ou seja, a 

consolidação do processo de produção, circulação 

distribuição e troca.   

Emergimos então, a concepção de que o 

processo de produção se alicerça na reprodução das 

relações sociais através de sua materialização em 

determinados momentos da história da sociedade, 

regidos por um modo de produção vigorante que, 

no caso da sociedade contemporânea, baseia-se nas 

relações capitalistas. Neste sentido, considera-se 

então que o espaço é produzindo devido às 

necessidades humanas em diferentes momentos 

históricos. 

Destarte, o processo de produção do espaço 

perpassa ainda pelo de reprodução do capital, e 

através desta condição, é constituída uma serie de 

relações, sendo elas: sociais, jurídicas, econômicas, 

políticas e também culturais onde surgirá o já 

mencionado anteriormente, espaço urbano.  

Destaca-se que a função do mesmo é permitir o 

desenvolvimento dos processos de produção, sendo 

eles: distribuição, circulação e troca, em que através 

do consumo que se dá em lugares e em tempos 

diferentes, a atividade produtora se liga as demais 

consolidando assim as relações citadas 

anteriormente. Para Corrêa (2011, p.43) a produção 

do espaço é consequência da ação de agentes 

sociais concretos, históricos, dotados de interesses, 

estratégias e práticas espaciais próprias, portadores 

de contradições e geradores de conflitos entre eles 

mesmos e com outros segmentos da sociedade. 

Como condição primordial na produção do 

capital e reprodução da sociedade, tem-se a 

apropriação do solo urbano que na lógica do modo 

de produção capitalista, está impregnado à 

propriedade privada do solo proporcionando renda, 

onde se tem uma forma diferenciada do uso pelos 

mais variados grupos sociais e econômicos que 

através desta apropriação, será construída uma série 

de relações e também conflitos. 

Atentemos então, para a ideia do espaço como 

mercadoria que possui, assim, um valor específico 

no que tange à sua ocupação devendo ser pago para 

se ter direito a usufruir dos benefícios do mesmo. 

Ao tratarmos o espaço urbano como mercadoria, 

automaticamente, pode-se incorporar ainda o valor 

de uso e o valor de troca, sendo que será valor de 

uso, a partir do momento que surgem necessidades 

sociais, tais como hábitos culturais, lazer e estilos 

de vida díspares dentre outros.  

Será ainda valor de uso, pois é condição 

necessária à produção de mercadorias e também 

condição para reprodução da força de trabalho, ou 

seja, local onde o trabalhador irá construir sua 

moradia e constituir suas relações cotidianas com o 

lugar. Carlos (2011) pondera, ainda sobre os valores 

de uso e troca: 
O espaço-mercadoria se propõe para a 

sociedade como valor de troca, destituído de 

seu valor de uso e, nessa condição, 

subjugando o uso, que é condição e meio da 

realização da vida social, ás necessidades da 

reprodução da acumulação como imposição 
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para a reprodução social. É nesse processo 

que o valor troca ganha uma amplitude 

profunda – o que pode ser constatado pela 

produção dos simulacros espaciais como 

decorrência de revitalizações urbanas. 

(CARLOS, 2011, p.61) 
 

Ainda neste sentido, como apontado pela autora 

acima, utilizamo-nos das palavras de Singer (1982, 

p.33) quando o mesmo aponta que “a propriedade 

privada do solo urbano faz com que a posse da 

renda monetária seja requisito indispensável à 

ocupação do espaço urbano” e a partir disto, ocorre 

uma exclusão do direito de propriedade os sujeitos 

que não possuem renda monetária suficiente para 

ter acesso a parcela do solo urbano destinado a 

construção de moradia própria. 

Podemos então, de acordo com o que foi 

exposto, classificar a utilização do solo urbano em 

três vertentes; pelo uso industrial e comercial, e 

pelo uso residencial e de lazer e também pelos usos 

públicos comuns a todos os moradores, 

independente de posição social. 

Do lado das empresas (detentores do capital), a 

apropriação do solo urbano dá-se objetivando 

extrair lucro com a sua ocupação na realização de 

atividades produtivas (atividades secundárias e 

terciárias) ou atividades de circulação comercial, 

financeira.  

Já no que diz respeito ao morador, este busca 

ocupar uma parcela do solo urbano no intento de 

estabelecer um local para moradia, seja por meio da 

compra e/ou do aluguel chegando até em 

determinados casos, a ocupação ilegal devido ao 

fato de não terem condições de pagar por 

determinada parcela do solo urbano. O solo urbano 

de uso coletivo dá-se com apropriação de 

determinada parcela do espaço pelo Estado visando 

à construção de bens que são de interesse de todo os 

moradores da cidade, independentemente de quais 

sejam sua posição social, logicamente que, em 

alguns casos, uma classe terá mais privilégios do 

que outras no que tange à utilização e acesso a tais 

bens de consumo coletivo. 

Singer (1982, p.24) explica que há 

diversificadas formas de extrair renda da terra 

urbana com apropriação do solo pelos detentores de 

capital (empresas, indústrias, estabelecimentos 

comerciais) devido à localização das mesmas e 

também de sua função e/ou produção baseado na 

concepção de que todo espaço urbano é propriedade 

privada - salvo algumas exceções - onde, 

necessariamente, paga-se pelo seu uso, seja através 

da compra ou aluguel.  

No contexto da habitação, há também formas 

de extração de lucro através da venda de imóveis 

voltados principalmente a classe mais rica que 

possui recursos para morar em empreendimentos 

lançados por promotores imobiliários em locais 

cada vez mais distantes do centro operacional, 

possuindo estes, certas particularidades e 

amenidades não encontradas em determinadas 

partes da cidade.  

No entanto, como já mencionado 

anteriormente, devido à propriedade privada do solo 

urbano ocorre à exclusão do direito de propriedade 

das classes sociais de menor renda. E a partir disto, 

para as classes de baixa renda, restam como 

alternativa de moradia, a construção de habitações 

por vezes em locais ilegais marcados pela 

autoconstrução, tornando-se uma das poucas opções 

para edificação de moradias para estas classes.  

Verifica-se, com isto, também como alternativa 

de moradia para a população de baixa renda, que 

não consegue ter acesso a uma parcela do solo 

urbano, os programas habitacionais de interesse 

social. Como principal responsável pela criação de 

programas que vão de encontro a estas famílias de 

baixa renda, tem-se o agente Estado. De acordo 

com Harvey (2005, p. 79) “há pouquíssimos 

aspectos da produção e do consumo que não estão 

profundamente afetados, diretos ou indiretamente 

por políticas” deste agente. Fica ainda a cargo do 

Estado, a mediação dos conflitos ao longo do 

processo de reprodução do capital e sua associação 

com o capital privado, dá origem no cenário urbano 

das cidades, áreas de segregação, principalmente no 

que se refere à questão da habitação. 

Visando combater esses conflitos e atender as 

demandas sociais das classes de menor renda, são 

implementadas políticas públicas voltadas a 

habitação popular, chamada também de “habitações 

de interesse social” pelo Estado, em que estas se 

dão nas suas três instâncias político-administrativas 

(união, estado e município) em parceria com 

empresas de capital priva, que por sua vez, ficam 

responsáveis pela produção física das unidades 

habitacionais.  

De acordo com os estudos de Azevedo e 

Andrade (1987), Maricato (1982) e como apontado 

também nas pesquisas de Triana Filho (2006), no 

Brasil a política habitacional de interesse social no 

país quase inexistiu até meados da década de 1930. 

O Estado passou a atuar de forma mais efetiva, 

porém com ações mais discretas, no que diz 

respeito à política habitacional de interesse social 

no período a partir do Estado Novo (1937/1945) 

com o IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensão) 

que é considerado, como aponta Triana Filho (2006, 

p.38) como o precursor da política habitacional no 

país voltada as classes de menor renda.  

Entretanto, pode-se elencar de maneira sucinta, 

os três períodos que marcam efetivamente a política 

habitacional de interesse social no Brasil, não 

deixando de considerar os IAPs citados 
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anteriormente, sendo respectivamente a Fundação 

Casa Popular (FCP) criada em 1946; o Banco 

Nacional de Habitação (BNH), criado em 1964 com 

as conhecidas Companhias de Habitação 

(COHABs) e o atual e já citado anteriormente, 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). 

Idealizado pelo Estado, o Programa Minha 

Casa, Minha Vida (PMCMV), criado em 2009, no 

Governo do então presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, apresenta-se como referência na produção de 

habitações de interesse social no Brasil como um 

todo, além dos programas criados nos estados e 

municípios como particularidades de cada uma 

destas esferas administrativas. Podemos utilizar a 

conceituação habitação de interesse social e/ou 

habitação popular como ressalta Abiko (1995), 

como sendo uma série de soluções de moradia 

voltada à população de baixa renda, que necessitam 

de auxílio para se obtiver acesso à moradia própria. 

Porém, o programa foi criado dentro de uma 

série de medidas que o Governo fomentou 

denominado de Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) sancionado em 2007, que 

objetiva desenvolver e impulsionar diversos setores 

da economia no país através de investimentos 

bilionários. Sendo assim, o PMCMV é criado com 

o objetivando além de construir moradias para 

famílias que possuem renda de até 03 salários 

mínimos e posteriormente foram inseridas as 

famílias que recebem até 10 salários, também, 

aquecer a economia através da abertura de novos 

postos de trabalho no ramo da construção civil onde 

empresas de capital privado, ficam responsáveis 

pela edificação dos empreendimentos. 

Atualmente a problemática da moradia, é um 

dos principais pontos de debate, pois envolve uma 

série de questões, que não perpassam apenas pela 

construção física das unidades habitacionais. 

Perpassa também por fatores que envolvem a 

estrutura de renda das classes sociais menos 

abastadas, beneficiárias destes programas e como 

também na dificuldade de acesso aos 

financiamentos pelo atual programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV).  

Outro fator de grande repercussão e debate, no 

que tange a produção física destas habitações por 

tais programas, diz respeito à própria estrutura 

destas habitações, com toda a infraestrutura básica 

(escolas, água, esgoto, postos de saúde) necessária 

para a reprodução da vida humana, pois além de 

oferecer a construção física da moradia, é 

necessário oferecer as condições mínimas para tais 

famílias possam ocupar de forma satisfatória esse 

espaço produzido. Pois como já aponta Azevedo e 

Andrade (1982), tais programas habitacionais 

podem ser inviabilizados caso outras políticas 

urbanas, como as de transporte, energia elétrica, 

rede de água e esgoto, não estejam integradas. 

Contudo, é neste cenário que se busca analisar 

a produção de habitações de interesse social de uma 

maneira geral pelo MCMV e suas implicações, 

levando em consideração o artigo 6.º do Estatuto 

das Cidades que se diz: “são direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados” (BRASIL, 2001). É notória a 

importância do programa para o atendimento das 

classes de menor renda, no entanto, é preciso se 

discutir alguns aspectos que permeiam a produção 

física das habitações.  

 

RESULTADOS E PROPOSTAS DE 

CONTINUIDADE 

  

A partir das reflexões apresentadas no presente 

texto, afere-se que o espaço está sempre em 

processo de transformação e mutação, tendo como 

o principal sujeito o homem que através de suas 

ações em determinado processo de produção 

modifica-o em decorrência de suas necessidades. 

Na contemporaneidade, o espaço esta em constante 

processe de modificação devido à reprodução das 

relações capitalistas e a cidade surge, como o 

processo contínuo de produção da sociedade em 

consonância da reprodução das relações sociais.  

 Fora ressaltado ainda que no processo de 

produção e reprodução do espaço urbano, como 

colocado pelos autores no decorrer do texto, há a 

apropriação do solo urbano por diversos atores 

sociais e a partir da propriedade privada do solo, 

torna-se necessário despender de determinado valor 

monetário para se ter acesso a uma parcela deste.   

No entanto, há diversos conflitos no que diz 

respeito a busca deste espaço, pois para as classes 

de baixa renda, o que se tem como alternativa neste 

processo são as ocupações ilegais e/ou a busca por 

bairros periféricos sem pouca ou nenhuma 

infraestrutura básica e os programas habitacionais 

de interesse social. Tais programas são fomentados 

pelo Estado e objetivam, também, a produção de 

habitações para estas classes de baixa renda.  

Por fim, permeando tais reflexões, é importante 

ponderar que a discussão apresentada está longe de 

ser exaurida e apresenta-se como as reflexões 

iniciais a serem consolidadas com a presente 

pesquisa sobre habitação de interesse social e o 

atual Programa Minha Casa, Minha Vida, que está 

em andamento no programa de pós-graduação em 

Geografia pela UFG, Regional Catalão. 
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Abstract. Space is appropriate and modified by man through their intrinsic needs, modifies it in order to 

reproduce as a social being. In contemporary city, this space is suitable for the most different groups with 

differing objectives and turned towards momentary needs thus contributing to the production of solid urban 

space transformation process and also in the formation of a city increasingly unequal due to the diverse uses of 

urban land, the main feature private ownership of it. Amid these inequalities present in the urban space of the 

cities, there are many conflicts and one of them is the search, the lower income classes, the right to housing and 

is in this sense that the state through the housing policy of social interest search "soften" such conflicts. This 

work has as main objective to present some theoretical reflections on the production and reproduction of urban 

space in the capitalist city and the constraints of current housing policy of social interest aimed at the lower 

income classes, which nowadays is referenced in Nationwide, the Minha Casa, Minha Vida. In the construction 

of this work, it makes use of theoretical research in highly relevant authors to the theme as well as for Urban 

Geography. It is used yet, researchers who give us a solid foundation about the housing policies of social 

interest in Brazil. 

 
Keywords: Urban space; Private property; Social agents; Housing policy 
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Resumo: Este resumo apresenta uma parte das reflexões realizadas na pesquisa de mestrado em 

Geografia/UFG/RC e  busca compreender o grau de precarização do homem-que-trabalha em meio aos 

reformulados locais de trabalho reestruturados, estabelecendo um elo de diálogo entre o processo oriundo no 

chão da fábrica e  que hoje alcança  a vida do trabalhador em outros espaços. Neste sentido, as implicações da 

precarização do trabalho para a classe trabalhadora no limiar do século XXI, são verificadas para além do chão 

de fábrica. Assim, na busca por alcançar o referido objetivo, construímos acerca da classe trabalhadora da 

Mitsubishi Motors Company do Brasil (MMCB) situada em Catalão (GO) inquietações geográficas, derivadas 

destes “novos” espaços da precarização. Ao caminhar de encontro desta realidade apontamos, através da 

pesquisa bibliográfica, pesquisa participativa,, (tirei por ser em coautoria) o alcance do capital na vida do 

individuo genérico que trabalha. Como resultados preliminares deste estudo pode-se verificar o conhecimento da 

área da pesquisa a partir de fontes bibliográficas, que evidenciam o panorama da exploração e expropriação dos 

sujeitos através dos ritmos acelerados de trabalho, bem como fornecer suporte para o entendimento da mesma, 

fortalecendo assim o debate em torno do movimento de precarização do trabalho que vem paulatinamente sendo 

intensificado.  

 

Palavras - chaves: precarização, trabalho . 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao caminhar de encontro a uma leitura 

geográfica da precarização do trabalho no limiar do 

século XXI, inumaras situações se colocam. Dentre 

as quais, os limites desta precarização, os “novos” 

espaços onde este movimento se materializa e, em 

se tratando de analise, o exercício de compreensão 

da referida precarização. 

Neste sentido, observamos o exercício de 

construir uma análise do processo de precarização 

do trabalho de igual relevância, ao de entender os 

níveis desta precarização, pois este processo 

conduz-nos a uma construção histórica, a qual 

permitiu-nos chegar ao atual período de 

precarização do trabalho de forma sensível a 

enxergar a apropriação destes “novos” lugares e 

reformuladas formas de apropriação do sujeito que 

trabalha. 

Assim, ao objetivarmos compreender a forma 

atual de precarização do trabalho, necessário se faz 

compreender o posicionamento histórico do sistema 

produtor de mercadorias frente ao trabalho.  

Observa-se na história do capitalismo, um 

movimento em que o trabalhador além de ser a 

“peça” de absorção das crises do sistema produtor 

de mercadorias, também vem se configurando como 

responsável pelo período que a antecede, tendo a 

incumbência de regular, com sua inserção no 

desregulado mercado de trabalho o sistema 

produtor de mercadoria, onde o trabalhador é 

obrigado a preencher a falha estrutural do sistema 

produtor de mercadoria. Esta por sua vez tende a se 

manter em movimento, pois é constituída de um 

sistema em processo de “desenvolvimento”. Dai a 

necessidade de o trabalhado, hora ser mais rígido, 

hora mais flexível, sendo adequado se atender a esta 

necessidade estrutural.  

Contudo, essa desregulamentação da força de 

trabalho, ao mesmo tempo em que supre o sistema 

produtor de mercadoria , impõe ao trabalhador  
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novos contextos de apropriação, para além do chão 

da fabrica. 

Este trabalhador que ao longo da história teve 

que se modelar ao gosto do sistema do capital, hoje 

se vê em meio a um cenário produtor de 

mercadorias fragilizado, oscilante, rotina que o 

conduz a uma nova lógica na relação capital x 

trabalho onde o  trabalhador é como peça de 

absorção, anterior e posterior aos momentos de 

crise estrutural. 

O trabalhador não mais tem a incumbência, 

“apenas” de absorver os efeitos posteriores das 

crises, sejam elas periódicas ou não, como de fato 

ocorre ao longo da história, mais sim de evitá-las, 

ou ao menos retardá-las de forma a protelar o 

resultado da mesma.  

Portanto, não mais o trabalhador é “convocado” 

a arcar com os resultados negativos da crise, seja de 

forma direta com a diminuição da presença do 

Estado, seja de forma indireta, com os 

financiamentos estatais a empresas privadas. Mas 

são convocados a proporcionar um cenário 

favorável ao sistema produtor de mercadorias, ao  

ponto de o mesmo percorrer o maior caminho 

possível sem intervenções abruptas das crises 

estruturais. 

 

PRECARIZAÇÃO DO TABALHO NO 

LIMIAR DO SECULO XXI 

 

Hoje, múltiplas são as abordagens acerca da 

reestruturação produtiva, bem como de seus 

desdobramentos. Sendo, no caso da classe 

trabalhadora, a desregulamentação uma das mais 

evidentes. Neste sentido, ALVES (2013, p. 88), 

destaca que, 

 

[...] a flexibilização da força de 

trabalho expressa a necessidade 

imperiosa de o capital subsumir, ou 

ainda, submeter e subordinar, o 

trabalho assalariado à lógica da 

valorização. Através da perpétua 

sublevação da produção (e 

reprodução) de mercadorias, 

inclusive, e principalmente, na 

flexibilização dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho. É 

por isso que a “acumulação flexível” 

se apoia, pincipalmente, na 

flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho e 

ainda, dos produtos e padrões de 

consumo. (ALVES, 2013, p. 88) 

 

 o trabalhador flexível, precário, desregulado,  

torna-se ferramenta de contingenciamento das 

crises do sistema produtor de mercadoria.  

Ainda segundo Alves (2013, p.89) “o trabalho 

flexível impõe-se como principal característica do 

novo e precário mundo do trabalho”, sendo assim o 

responsável pelo atual quadro da precarização do 

trabalho. 

  A territorialização deste processo no interior de 

Goiás pode ser observada a partir da empresa na 

cidade de Catalão local onde já realizamos a nossa 

pesquisa de conclusão de curso e agora nos 

propomos a investigar como a precarização do 

mundo do trabalho alcança a vida dos 

trabalhadores. 

Outo ponto importante desta relação se revela 

em torno do movimento sindical, onde sua 

consolidação no sudeste do Estado de Goiás 

contribui com o movimento operário nacional e 

para o enfrentamento da exploração do operário.  

Ao mesmo tempo em que, poderíamos elencar 

fatores de estreita ligação entre a precarização do 

trabalho com a territorialização da empresa no 

sudeste do Estado de Goiás, ou mesmo, com a atual 

organização sindical, optamos por não realizá-la 

neste momento, pois compreendemos que a atual 

fase de precarização além de compreender estes 

fatores, aprofunda no sentido da apropriação para 

além dos níveis fabris.  

As leituras dos pontos que culminaram na 

análise do atual quadro de precarização do trabalho 

podem ser as mais diversas. Contudo, a apropriação 

do ser genérico que trabalha em níveis externos ao 

chão da fábrica, sua apropriação, e de seu espaço, 

bem como da sua vida, não se revela apenas à luz 

da estrutura organizacional da fábrica, mas em sua 

vida cotidiana, elemento que pretendemos explorar 

em nossa pesquisa. 

Poderemos citar como  exemplo  de apropriação 

do trabalhado para além da fabrica,  o trabalhador 

estudante que entra na fabrica as 7h00, percorre sua 

jornada de 10horas de trabalho, ao sair do espaço da 

fábrica se desloca cerca de 110km, para a cidade de 

Uberlândia - MG, na busca de uma qualificação que 

durante o período  toma deste trabalhador cerca de 

4 horas diárias de estudo –  em sala de aula; após 

este período desloca-se novamente a sua cidade 

onde buscará realizar as atividades pessoais que não 

podem ser repassadas a terceiros, ou deixadas para 

outro momento. 

Em uma conta simples 10h00 (Jornada de 

Trabalho) + 4h00 (Viajem de 220km) + 4h00 

(Período de Estudo) = 20h00 diárias, sem 

contabilizarmos as atividades pessoais, ou mesmo o 

deslocamento deste trabalhador para o trabalho. 

Observamos com este exercício que, o 

trabalhador que, na maior parte das vezes insere-se  
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nesta lógica, buscando uma manutenção do já 

conquistado cargo na empresa ou mesmo uma 

progressão de cargo, possui ainda inúmeras 

atividades ligadas ao trabalho. Concluí – se , 

portanto que todo este dispêndio de tempo com 

trabalho não remunerado, tem como objetivo algo 

que pode ou não se realizar, ou seja, o esforço para 

uma qualificação que não necessariamente garante 

o emprego. 

Todavia, este exercício conduz-nos a uma 

analise quantitativa, de um exemplo de fácil acesso. 

Para a referida proposta buscamos compreender, 

mesmo que parcialmente, outros fatores que se 

apresentam de forma não tão visíveis.  

Outro exemplo é o de trabalhadores pais de 

família que precisam realizar tarefas ligadas à 

manutenção desta em tempos de não trabalho, como 

alimentação, saúde, educação, atividades de lazer e 

outras, tomando o tempo destinado ao lazer e ao 

descanso e inserindo-o na lógica da reprodução do 

capital em todos os espaços-tempos. Em muitos 

momentos, o mundo do trabalho invade este tempo 

através da estratégia das horas extras e de 

atividades vinculadas à produção em outros 

espaços. 

Esta desregulamentação do trabalho provoca 

neste trabalhador, pai de família ou mesmo no 

trabalhador estudante, inquietações, angústias, 

medos os mais diversos. Estes por sua vez refletem 

diretamente na vida do pai, marido, amigo, 

estudante, materializando-se em todos os locais por 

onde este trabalhador passa, pois não se separa o 

individuo das suas preocupações, como não se 

separa o individuo dos seus medos. 

Aí entendemos que há a materialização da 

desregulamentação em outros espaços, dai a 

necessidade de se buscar compreender a 

precarização física e mental do individuo que 

trabalha, no contexto atual da precarização do 

trabalho na cidade de Catalão – GO. 

O contexto exposto remete-nos ao questionando 

inicial de que o trabalhador é hoje, com mais 

intensidade que em outros momentos, a ferramenta 

que absorve os resultados da crise. E hoje se coloca 

também como sendo os responsáveis por esta, 

principalmente devido ao fato da necessidade deste 

trabalhador em consumir mercadorias.  

Contudo, ao passo que o trabalhador com o 

caráter flexível, vem sendo responsabilizado pelas 

falhas estruturais do sistema produtor de 

mercadorias, a sua vida vem sendo apropriada por 

esta tarefa,  conduzindo-o a se moldar para estancar 

as falhas, hora com maior intensidade ou volume, 

hora com menos intensidade ou menor volume. 

Neste sentido o trabalhador no limiar do século 

XXI, é posicionado em meio ao contexto que o 

impede na maior parte das vezes de buscar uma 

participação efetiva na constituição de uma classe 

trabalhadora atuante no que tange as suas carências. 

Não estabeleço – em alguns momentos você usa 

a primeira pessoa e em outros a terceira – 

padronizar. aqui um dialogo em torno da 

emancipação do individuo que trabalha, pois se 

constitui passo posterior a este processo de 

compreensão, um novo momento deste processo. 

Acreditar em uma emancipação perpassa pelo 

entendimento dos níveis de apropriação atual da 

classe trabalhador, dai a necessidade de 

construirmos embasamento teórico para reforçar 

este caminho.   

 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 

Ao longo dos últimos anos, vem se colocando 

inúmeras questões acerca da precarização do 

trabalho. Questões que colocam o trabalhador em 

um contínuo movimento que o conduz ao encontro 

das perdas dos direitos trabalhistas. Este contexto 

vem ao longo destes anos nos inquietando a 

buscarmos uma compreensão deste movimento 

processual. 

Hoje, todo o contexto de precarização no chão 

das fábricas historicamente constituídos se 

intensificaram, terceirização, trabalho temporário, 

dentre outros, todavia, observa-se o avanço 

silencioso da precarização do trabalho, ou do 

trabalhador para além da fábrica, e este movimento 

é proporcionado pela intensificação no processo 

produtor de mercadoria, que não se sustenta.  

Ao passo que o trabalhador se insere  no 

mercado produtor de mercadorias, o mesmo é 

compulsoriamente forçado a alcançar altos níveis 

de produção, todavia, o mesmo também se constitui 

o consumidor desta mercadoria, estabelecendo 

assim um elo de dependência duplo do capital para 

com o trabalhador. Portanto, o trabalhador pode ser 

responsabilizado pelo fato de o mercado se 

encontrar fragilizado devido a baixos índices de 

produtividade, ou pelo fato destas mercadorias não 

se realizarem como tais. Isso depõe sempre 

negativamente contra o trabalhador que de uma 

forma ou de outra é apontado como o causador dos 

momentos frágeis do sistema.  

E é este contexto que fabrica um trabalhador ao 

gosto do mercado, precarizado pela natureza 

destrutiva do capital, que se apresenta não mais 

apenas na fábrica mais em novos lugares da  vida 

laboral do trabalhador. 
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Abstract: This study seeks to understand the precariousness of mortar man-that-work among the local 

reformulated restructured work, establishing a link between the dialogue process arising on the factory floor, 

rather than today, reaches the worker's life in other spaces. In this sense, the implications of job insecurity for 

the working class in the XXI century threshold are verified beyond the factory floor. Thus, in the quest to achieve 

this objective build about the working class of Mitsubishi Motors Company of Brazil (MMCB) located in Catalan 

(GO) geographical concerns, derived from these "new" spaces of insecurity. When walking against said will 

point through literature, participatory research, and the experience d researcher on the shop floor, the capital of 

reach in the life of the generic individual working. As preliminary results of this study can verify the knowledge 

of the research area from literature sources, which show the picture of the exploitation and expropriation of the 

subject through the accelerated working time, as well as provide support for the understanding of it, thus 

strengthening the debate around the casualization of labor movement that is gradually being intensified. 
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Resumo: A linguagem cartográfica não deve se deter a simples copia de mapa, mas buscar construir 

representações reais que levem em consideração o que o aluno trás de casa. O objetivo deste trabalho é propor 

atividades que possam ser utilizadas como recursos didáticos para auxilio do ensino-aprendizado da 

Cartografia na sala de aula. A metodologia adotada foi a conciliação da teoria com a pratica, onde os alunos 

tiveram aulas para que se fosse estabelecidos os conceitos da Cartografia para que depois, estes conceitos 

fossem aplicados em atividades  propostas. A construção e leitura de um mapa não é tarefa simples para quem 

não possui o costume, estas habilidades devem ser construídas ao longo e durante toda escolaridade com 

exercícios que proporcionem analises e reflexões a respeito da leitura do espaço. Utilizar brincadeiras e 

desenhos foi uma forma de apresentar a Geografia de uma maneira mais atraente aos alunos, e foi possível 

perceber maior participação e interesse  durante o desenvolvimento das atividades, após as aulas práticas. 

Palavras-Chave: Cartografia, Ensino, Geografia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Geografia assim como outras disciplinas 

que fazem parte do currículo do Ensino 

Fundamental e Médio, procura desenvolver no 

aluno a capacidade de observar, analisar, interpretar 

e pensar criticamente a realidade, tendo em vista a 

sua transformação. Para a Geografia, fica o dever 

de levar o aluno a compreender o espaço que a 

sociedade produz, as contradições, as relações de 

produção e a apropriação da natureza. A Geografia 

explica como as sociedades produzem o espaço e 

essa base territorial, em que as sociedades vão 

transformando e construindo, implica a necessidade 

das habilidades de localização, a orientação e 

representação. E estas habilidades são significativas 

na compreensão do espaço geográfico e a 

Cartografia é a base para o entendimento deste 

espaço. 

Para que o aluno se torne um cidadão 

consciente do espaço que o circunda, se faz 

necessário que ele tenha contato com a linguagem 

cartográfica, de preferencia desde o início de sua 

escolaridade, que aprenda não somente a ler, 

escrever e contar, mas também a construir as 

primeiras noções de espaço. 

A linguagem cartográfica não deve se deter a 

simples copia de mapa, mas sim na construção de 

representações reais e levando sempre em 

consideração o que o aluno trás de casa. O objetivo 

deste trabalho é propor atividades que possam ser 

utilizadas como recursos didáticos para auxilio do 

ensino-aprendizado da Cartografia na sala de aula. 

Visto também que se quer despertar nos alunos 

maior interesse pela disciplina de Geografia 

trazendo ela para dentro do seu espaço de vivência. 

O interesse por essa temática se deu pelo 

fato de pertencer ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência 

(PIBID/CAPES/UFG), enquanto aluna de 

graduação, e já vir pesquisando sobre assunto desde 

2011. O local de realização da pesquisa foi o 

Colégio Estadual Maria das Dores Campo 

localizada no bairro de Ipanema no município de 

Catalão (GO).  

As aulas de Geografia foram classificadas 

pelos alunos do ensino fundamental, do Colégio 

Estadual Maria das Dores Campos como: 

cansativas, chatas e que exigem somente uma boa 

capacidade de memória, mas a Geografia é uma 

disciplina que apresenta um leque extenso de 

possibilidades na produção de atividades dinâmicas, 

a utilização de métodos unicamente teóricos deixam 

as aulas desinteressantes aos alunos. A sociedade 

está constantemente passando por transformações e 

o professor necessita buscar estar a par destas 

mudanças, pois só assim ele poderá mediar o que 

ensina em sala com a realidade do aluno. 

 

2. ENSINO DE GEOGRAFIA E A 

CARTOGRAFIA ESCOLAR 

Ao longo do tempo, a Geografia foi 

considerada como uma disciplina de descrições e de 

informações, por isso, para ser professor de 

Geografia, era preciso de uma memória 

extraordinária e ter capacidade de decorar inúmeros 

dados, nomes de países, rios, montanhas e outros. 

De acordo com Almeida: 
Essa tendência da Geografia e as correntes que dela 

se desdobraram foram chamadas de Geografia 

Tradicional. Apesar de valorizar o papel do homem 

como sujeito histórico, propunha-se, na análise da 

produção do espaço geográfico, estudar a relação 

homem-natureza sem priorizar as relações sociais. 

(ALMEIDA, 1989, p.33).  

O ensino de Geografia é alvo de diversas 

discussões, principalmente sobre a relação 
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teoria/prática, que colocam os professores, em 

particular os iniciantes, diante uma crise constante 

(MARTINELLI, 1991, p. 19).  Na busca de uma 

metodologia que contribua para a formação de um 

aluno-cidadão, que não só aprenda os conteúdos 

geográficos como também os utilize na reflexão de 

conceitos aplicados na sua realidade, substitui-se as 

aulas puramente de reprodução, por aulas 

construtivas, que se baseie em trabalhar com o 

entorno do aluno. O desafio é trabalhar esta 

Geografia extensa sem cair na reprodução de 

conceitos.  De acordo com Almeida (1989) nova 

perspectiva considera que não basta explicar o 

mundo, é preciso transformá-lo.  

Segundo Lacoste (1988) a Geografia deve 

largar seu papel informativo e partir para a 

formação de pessoas através da dúvida, dos 

questionamentos. Para que serve a Geografia 

informativa? Para alienar. O conhecimento do 

território é o ponto fundamental para dominá-lo, 

organizar-se sobre ele e organizar os que o 

desconhecem. O objetivo principal de estudo da 

Geografia continua sendo o espaço geográfico. Para 

Castrogiovanni : 
 Alfabetizar não é apenas repetir, copiar, escrever, 

alfabetizado é aquele que se apropria do símbolo e o 

utiliza para fazer as suas criações, a sua cultura. Estar 

alfabetizado na geografia é relacionar espaço com 

natureza, natureza com sociedade. 

(CASTROGIOVANNI, 2000, p. 51). 

Cartografia constitui a base de representação 

e compreensão do objeto de estudo da Geografia 

que é o espaço geográfico (SANTOS, 1978, p.63).   

A capacidade de visualização da organização 

espacial é importante como conhecimento para uma 

participação responsável, consciente e possibilidade 

de propor mudanças alternativas. O desejo de 

demarcar o espaço e representá-lo esteve presente 

desde a origem da vida social. Duarte (2002), 

afirma que os mapas eram muito rudimentares e 

confeccionados com as técnicas e materiais 

disponíveis, mas era o começo de uma caminhada 

do que hoje conhecemos como Cartografia. 

Desde século XIX, quando a Geografia 

tornou-se uma disciplina institucionalizada, seu 

ensino estava ligado à necessidade desenvolver o 

sentimento de nacionalidade e também se pautava 

na descrição dos fenômenos físicos. Os mapas eram 

utilizados para descrever, localizar e exemplificar 

estes fenômenos. A representação gráfica, o mapa, 

está intimamente ligada a Geografia desde os seus 

primórdios, o que varia é a importância atribuída 

aos mapas em cada momento desta trajetória, que 

por sua vez, dependia do paradigma vigente. Santos 

diz que: 
Uma mudança de paradigma corresponde a uma 

mudança completa na visão do mundo, que o novo 

paradigma deve representar. [...] que significa uma 

nova combinação de técnicas [...]. (SANTOS, 1978, 

p. 159). 

A Cartografia teve sua evolução relacionada 

com as mais significativas transformações da 

sociedade e não pode ser entendida nem explicada 

fora do âmbito do processo de desenvolvimento das 

forças produtivas e relações de produção. Para 

Simielli (1999) a Cartografia se preocupa 

atualmente com o usuário do mapa, com a 

mensagem transmitida e com a eficiência do mapa 

como elemento transmissor de informação. 

Castrogiovanni ressalta que,  
A preocupação da Cartografia com o mapa e com seu 

usuário possibilita que a linguagem cartográfica seja 

validada como um instrumento de comunicação, onde 

o leitor pode, de fato, participar deste processo, para 

melhor compreender e representar o espaço. 

(CASTROGIOVANNI, 2000, p. 40). 

Durante todo o processo de desenvolvimento 

dos mapas estava nítida a preocupação com a 

organização do espaço, o que liga a Cartografia a 

Geografia.  

 

2.1  Cartografia no Ensino. 

Quando falamos de alfabetização, 

rapidamente pensamos em aprender a ler e escrever; 

ações relevantes nas funções da escola e 

fundamentais para a sociedade no que se refere a 

sua organização. A alfabetização cartográfica faz 

parte do processo ensino-aprendizagem, das séries 

iniciais, no qual as crianças necessitam vivenciar 

para serem capazes de interpretar e elaborar mapas. 

O aluno precisa pensar o espaço para estar apto a 

elaborar os mapas, que são as formas de 

representação deste espaço fazendo uso das escalas, 

legendas e símbolos. A educação cartográfica nos 

ensinos fundamental e médio é relevante para que o 

aluno adquira uma percepção espacial que permita a 

ele entender o espaço que habita. Para entender o 

espaço é preciso que haja o processo de 

alfabetização cartográfica.  

Lacoste (1998) ressalta que se vai à escola 

para aprender a ler, a escrever e a contar, não se vai 

a escola aprender a ler um mapa. Para Passini 

(1994), “A educação cartográfica ou alfabetização 

para a leitura de mapas deve ser considerada tão 

importante quanto a alfabetização para a leitura da 

escrita”. Para melhor esclarecer a respeito da 

importância de desenvolver aspectos do domínio 

espacial e sua representação. Aprender a ler um 

mapa pode contribuir e muito na formação de um 

cidadão autônomo, que saiba se deslocar em 

diferentes espaços comuns, ou não, a ele.  

Ler e escrever em Geografia exige domínio 

da linguagem cartográfica, e para que o aluno 

adquira este domínio é preciso que ele aprenda a 

construir representações do espaço. Segundo 

Almeida (2011) um aluno, para chegar a ver uma 

representação do espaço como possibilitadora de 

estudos geográficos, precisa se dar conta dos 

problemas que um cartógrafo encontra para 

elaborar um mapa, antes de ser um decodificador 

ele precisa ser um codificador, o indivíduo deverá 

confrontar as questões que um cartógrafo encontra: 

projeção, escala, simbologia e localização. 
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2.2 Justificativa 

Este trabalho teve como objetivo fazer com 

que os alunos do 7º ano do colégio Maria das Dores 

Campos tenham uma familiarização com os mapas; 

construção de noções cartográficas; compreensão 

de como ocorre à representação gráfica do espaço e 

construção de uma leitura do espaço em que está 

inserido (cotidiano). Lacoste (1988) ressalta o 

descompromisso da escola em relação à educação 

cartográfica, afirma que se vai à escola para 

aprender a ler, a escrever e a contar. Por que não 

para aprender a ler um mapa? Aprender a ler um 

mapa pode contribuir e muito na formação de um 

cidadão autônomo, que saiba se deslocar em 

diferentes espaços comuns, ou não, a ele.   

A familiarização com os mapas é essencial 

desde as series inicias, respeitando as capacidades 

cognitivas do aluno, com produção de atividades 

bem simples como, produzir de um mapa do 

percurso que o aluno faz de casa para escola. Mas o 

que o aluno vai aprender com isso?  

Segundo Francischett (1999) a sala de aula, 

a escola, a casa e todos aqueles espaços que as 

crianças conhecem do ponto de vista de sua 

distribuição espacial constituem boas escolhas para 

que elas façam a representação. E para e que estas 

atividades venham a dar resultados é preciso que o 

professor se posicione e questione as produções dos 

alunos, avaliando forma, tamanho, posição, 

orientação, distância, direção e produção dos 

objetos e locais representados. Sempre 

confrontando a realidade gerando oportunidades 

para que eles construam noções cartográficas  

Construir uma leitura do espaço em que o 

aluno está inserido é fundamental para que ele 

compreenda sua realidade de mundo. 

 

2.3 Procedimentos Metodológicos 

 As atividades desenvolvidas foram pensadas 

levando em consideração o valor da Geografia 

Cartográfica, ampliando e concretizando conceitos 

iniciais de localização, orientação e representação. 

Foram feitas intervenções, uma vez por semana, 

primeiramente com aulas assistidas para 

acompanhamento de conteúdo em duas turmas de 

7º ano. Depois foi dado aos alunos um pequeno 

questionário com intuito de saber o que os alunos 

acreditam ser Geografia e se eles podem utiliza-la 

em suas vidas fora da escola.  

Este questionário foi a base para explicar aos 

alunos o objetivo das atividades que seriam 

desenvolvidas com eles, que seria explicar a 

importância de se conhecer o bairro, o estado e o 

país onde vive para que possa se tornar um cidadão 

consciente do espaço em que vive. 

Primeiro foi desenvolvida uma atividade 

lúdica com os alunos a brincadeira da Cabra-Cega 

Geográfica. Os alunos foram divididos em dois 

grupos o dos meninos e das meninas, foi escolhido 

um representante de cada grupo ambos com os 

olhos vendados, teriam que se deslocar a procura de 

peças espalhadas pelo pátio guiado pelo som da voz 

dos colegas que por sua vez teriam que orientar seu 

representante usando os pontos cardeais. Como se 

pode observar na foto abaixo. 

 

Foto 1 - Brincadeira da cabra-cega geográfica. 

Fonte: Pesquisa de campo (set. 2013). Autora: 

CUSTÓDIO, A. A. F. 

Depois de volta a sala foi pedido aos alunos 

que fizessem um mapa do trajeto de casa a escola, 

esses desenhos foram utilizados para explicar o que 

uma representação gráfica precisam apresentar 

como: titulo, legenda, escala, proporcionalidade e 

orientação. Nesta parte da atividade foi mostrado 

aos alunos diferentes tipos de representações 

gráficas e mapas com diferentes escalas. E para 

finalizar os alunos fizeram uma nova representação, 

desta vez da sala de aula, onde teriam que e lavar 

em consideração os conceitos já explicados. Nas 

fotos abaixo se pode observar a entrega dos 

materiais e o alguns dos desenhos feitos pelos 

alunos. 

 
Foto 2 - Distribuição dos materiais. Fonte: 

Pesquisa de campo (set. 2013). Autora: 

CUSTÓDIO, A. A. F. 

A escolha das atividades se baseou nas 

obras de Almeida (2011) (2008) (2004), uma 

autora que possui trabalhos voltados ao ensino de 

Cartografia no ensino fundamental, principalmente 

na Alfabetização Cartográfica. Vale ressaltar que 

as atividades propostas nesta pesquisa não tinham 

o objetivo de trabalhar a Alfabetização 

Cartográfica, mas sim desenvolver conteúdos de 

Cartografia se baseando no pressuposto de que 

estes alunos já haviam tido uma aproximação 

alguns conceitos básicos. 
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Foto 12 - Aluna fazendo o mapa do trajeto 

escola/casa. Fonte: Pesquisa de campo (set. 

2013). Autora: CUSTÓDIO, A. A. F. 

 
Figuras 1 - Mapas do trajeto escola/casa grupo 1. 

Fonte: Pesquisa de campo (nov. 2013). Org.: 

CUSTÓDIO, A. A. F. 

 
Figuras 2 - Mapas do trajeto escola/casa grupo 1. 

Fonte: Pesquisa de campo (nov. 2013). Org.: 

CUSTÓDIO, A. A. F. 

 

Figura 3 - Planta da sala de aula A. L.Fonte: 

Pesquisa de campo (nov. 2013). Org.: 

CUSTÓDIO, A. A. F. 

 
Figura 4 - Planta da sala de aula T. S.Fonte: 

Pesquisa de campo (nov. 2013). Org.: 

CUSTÓDIO, A. A. F. Figura 23 - Planta da sala 

de aula T. S. 

 

3.  RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Com a conclusão dos desenhos dos alunos 

foi feita uma exposição na própria escola Maria das 

Dores, no horário do recreio. Nesta exposição os 

alunos puderam apreciar suas produções e também 

as produções dos demais colegas. 

A finalidade da exposição foi fazer com que 

os alunos observassem atentamente seus desenhos, 

proporcionando uma conversa entre eles sobre o 

que representaram. Esta atividade também facilitou 

a observação e identificação de diferentes formas de 

representação do espaço.  

Posteriormente, houve a realização de uma 

nova aula expositiva, desta vez o tema foi “Os 

elementos necessários para a produção de um 

mapa”. Lembrando, que basicamente os mapas 

devem possuir um conjunto de elementos que 

possibilitem a sua fácil identificação e respectiva 

utilização, que são os seguintes: título, orientação, 

legenda e escala. E durante as aulas foram 

trabalhados todos estes, explicando por que deviam 

ser utilizados e como utiliza-los. Para melhor 

demonstração foi apresentados aos alunos uma 

pequena variedade de mapas com diferentes 

informações e escalas, para melhor visualizassem o 

que foi exposto nas aulas. 

A atividade gerou um maior envolvimento 

dos alunos se tratando de uma aula lúdica que 

envolveu jogos e desenhos. Foi possível perceber 

após as aulas praticas  o surgimento de dúvidas que 

não ocorreram durante as aulas expositivas. O saldo 

final pode ser classificado como positivo, pois o 

principal objetivo foi demonstrar aos alunos a 

utilidade dos conceitos básicos da cartografia e 

realizar uma aula de geografia dinâmica, mas sem 

excluir as aulas expositivas, que são essenciais a 

qualquer disciplina.  
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Summary: The cartographic language should not stop simply copies of the map, but seek to build real 

representations that take into account what the student back home. The objective of this work is to propose 

activities that can be used as teaching resources to aid the teaching-learning of cartography in the classroom. The 

methodology adopted was to reconcile theory with practice, where students had classes so if it were established 

the concepts of cartography so that later, these concepts were applied to proposed activities. The construction and 

reading a map is not an easy task for those who do not have the custom, these skills should be built along and 

throughout schooling with exercises that provide analysis and reflections about reading space. Using games and 

drawings was a way to introduce geography in a more appealing way to students, and it was revealed greater 

participation and interest in the development of activities after the practical classes. 

Keywords: Cartography, Education, Geography. 
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 FEIRAS LIVRES E O CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA em 
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Resumo: O presente trabalho é um estudo sobre as feiras de produtores que ocorrem semanalmente em 

Ituiutaba. O trabalho faz um resgate da questão das feiras, sua origem geohistórica e importância, em um 

recorte que vai do geral para o particular e, no caso de Ituiutaba, apresenta uma série de informações e dados 

sobre as especificidades de cada uma das feiras. Entendendo que a feira é uma espacialidade econômica e 

social, sobretudo a questão dos circuitos espaciais de produção, o circuito inferior da economia urbana, no qual 

a feira de produtores rurais se insere. Ademais, houve a preocupação teórica de se entender a feira não somente 

como fenômeno econômico, mas sim, como fenômeno simbólico, cultural e espaço de interação social, revelando 

suas múltiplas facetas.  

Palavras-chave: Feira de produtores, economia espacial, circuito inferior da economia urbana.  
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Ituiutaba se localiza no 

Estado de Minas Gerais, na Mesorregião do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Microrregião 

de Ituiutaba (Figura 01). Sua extensão territorial é 

de 2.587 km² e possui 102.020 habitantes (IBGE, 

2013). 

Figura 01: Ituiutaba – Mapa do território 

municipal, com localização na microrregião, no 

Estado de Minas Gerais e no País, 2010. 

 
Fonte:Geominas,2010. 

Autor: MARTINS, F. P, 2011. 

Entre 1960 e 1970 ocorre a efetiva 

urbanização da população, de maneira a maior parte 

da população local passou a viver no espaço urbano 

(índice de 72,72% de moradores urbanos, ou 47.021 

habitantes no ano de 1970), índice este que 

atualmente gira entorno de 95,83%, já que estamos 

falando de 93.125 moradores urbanos em 2010.  

Esta preponderância da moradia urbana 

sobre a rural, bem como a emergência de ciclos 

econômicos que priorizam as cadeias dos 

agronegócios (leite, cana-de-açúcar, gado de corte, 

além de lavouras de milho e soja), criam uma 

condição de um campo cada vez menos habitado, 

articulado a redes agroindustriais, e um município 

que cresce em população e em demanda de toda sorte 

de alimentos (carnes, frutas e verduras) para o seu 

abastecimento.  

Apesar de contar com uma série pequenos 

mercados, supermercados, hipermercados, empórios, 

pequenas vendas, bem como frutarias, parte 

importante do abastecimento urbano de hortaliças, 

frutas, pequenos animais (aves, suínos e outros), 

produtos extrativistas (pequi, palmito gueroba, ervas 

medicinais), embutidos, conservas, doces e láticos 

(queijos) provém de pequenos e médios produtores 

que trabalham em feiras livres realizadas 

semanalmente em espaços específicos para esta 

finalidade.  

As feiras de produtores rurais são 

reguladas por dois agentes: a Prefeitura Municipal 

de Ituiutaba, que coordena a localização, a 

instalação de barracas, o número de feirantes, bem 

como a qualidade e tipo de produtos 

comercializados nas diferentes feiras que ocorrem 

na cidade, e uma experiência particular realizada 

em um barracão cedido e gerenciado pelo Sindicato 

de Trabalhadores Rurais de Ituiutaba. 

Destacamos as feiras locais resquícios da 

tradição cultural e econômica regional/nacional, 

tendo em vista ser uma relação socioeconômica 

tradicional que desapareceu em vários municípios 

brasileiros, mas que em Ituiutaba, pela diversidade e 

quantidade (são 5 feiras: Feira da Rua 17-A; Feira do 

Bairro Junqueira; Feira da Praça 13 de Maio; Feira 

do Barracão dos Produtores Rurais no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Ituiutaba e Feira do Pronto 

Socorro), tornam este fenômeno socioeconômico e 

cultural importante elemento espacial. Tendo em 

vista que os feirantes representam um ela de ligação 

entre campo e cidade, configurando-se como 

produtores-comerciantes, e que, juntamente com os 

supermercados e as frutarias, contribuem para o 
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abastecimento do mercado consumidor local, 

descortina-se uma ampla possibilidade de estudo 

sobre sua importância socioeconômica das feiras de 

produtores, elemento motivador da presente 

pesquisa.  

Logo, partindo da realidade e pensando a 

pesquisa geográfica, compareceram as seguintes 

problemáticas: Seriam os feirantes representantes 

do circuito inferior da economia? Dado a 

quantidade de feiras e de feirantes, qual sua 

inserção territorial no tecido urbano? 

A feira de produtos é representativa na 

articulação da economia local? Em que setores? 

Seria a feira de produtores uma dinamizadora e 

integradora da relação campo-cidade? Em que 

medida a atuação do setor público, representado 

pela Secretaria de Agricultura, e a ação do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais, potencializa a 

organização dos feirantes e o aumento da sua 

participação no mercado local? 

Certamente, as questões postas 

representam a possibilidade ampla de se conhecer a 

geograficidade das feiras locais. Neste sentido, o 

presente trabalho objetivou discutir a 

geograficidade das feiras livres de Ituiutaba , 

problemas e questões sócioespaciais, sobretudo a 

vinculação das feiras de produtores com os 

circuitos espaciais da economia, sobretudo o 

circuito inferior. 

Como justificativas, no projeto 

procuramos entender as feiras livres de Ituiutaba 

como importantes lócus de sociabilidade e de oferta 

de produtos hortifrutigranjeiros, sobre os quais 

existiam raros estudos sobre sua origem, 

especificidades, características ou importância, de 

modo que a presente pesquisa visa ofertar 

informações úteis sobre as feiras de Ituiutaba, 

contribuindo para fonte de pesquisa para estudantes 

e outros profissionais de áreas afins. 

2. MATÉRIAS E MÉTODOS  

Realizou-se um estudo descritivo-analítico 

de corte transversal (ou de prevalência).  

Inicialmente procurou-se levantar e posteriormente 

realizar a leitura de artigos, teses e monografias que 

tratavam sobre as feiras livres e temas afins. 

Realizou-se trabalhos de campo nas feiras de 

Ituiutaba e registros fotográficos a fim de elaborar 

os dados que compõem o trabalho. 
  

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 

Matos (2012) afirmou que as feiras tem 

origem remota, sendo umas das formas de comércio 

mais antigas, sendo difícil precisar o período exato 

do seu surgimento. Segundo o autor,  

A hipótese mais provável para o 

surgimento das feiras foi a necessidade de 

abastecimento e a troca de excedentes de produção 

por utensílios ou produtos essenciais para a vida 

nas sociedades humanas, que se fixaram em 

aglomerações em determinados locais específicos, 

em determinadas épocas. As feiras eram conhecidas 

na antiguidade por árabes, romanos, gregos, 

romanos, fenícios e chineses. (MATOS, 2012. 

p.16). 

No município de Ituiutaba, as feiras livres 

são realizadas quatro vezes por semana em cinco 

locais distintos (Figura 02), quais sejam: 1 – Feira 

da Rua 17-A; 2 – Feira do Bairro Junqueira; 3 – 

Feira da Praça 13 de Maio; 4 – Feira do Barracão 

dos Produtores Rurais no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Ituiutaba; e 5 – Feira do 

Pronto Socorro. 

FIGURA 02: Ituiutaba: Diversidade e 

localização das Feiras de Produtores no sítio 

urbano, 2014. 

 

Autor: DALL AGNOL.J,2014. 

Todas as terças-feiras de manhã a feira é 

realizada na Avenida Sírio-Libanesa (também 

conhecida pelos moradores da cidade como 

Avenida 17A). Segundo Campos (2014), esta feira 

originou-se na década de 1960. Inicialmente, ela 

acontecia na Rua 18, entre as avenidas 15 e 17. 

Com o passar do tempo, as intervenções da 

Prefeitura local a deslocaram para a localização 

atual. Sua característica é de ser exclusivamente 

voltada à comercialização de produtos hortifrúti e 

alimentos, haja vista que em toda sua extensão é 

muito raro encontrar barracas de feirantes que 

comercializem outros produtos. 
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A feira livre que ocorre durante as manhãs 

de sábado em Ituiutaba localiza-se na Rua Jorge 

Jacob Yunes, no bairro Setor Norte, popularmente 

conhecida como “Feira do pronto socorro”. 

Segundo Campos (2014) inicialmente essa feira 

acontecia na Rua 22, entre as avenidas cinco e sete. 

Com o passar do tempo ela migra para a Rua 26 

permanecendo por alguns anos. Na atual 

localização, ela data desde os anos finais da década 

de 1960, início dos anos 1970. Esta se diferencia 

das demais no que se refere aos produtos 

comercializados, que vão desde hortifrútis a CD’s, 

DVD’s, artigos eletrônicos, religiosos, brinquedos 

entre outros.  

Aos domingos, ruas como João Gomes 

Pinheiro, entre as Av. Minas Gerais e Av. Tobias 

da Costa Junqueira, recebem frequentadores e 

vendedores na famosa feira do Bairro Junqueira.  

Organizada no início dos anos 1980, a 

Feira do Junqueira é a maior, pois possui mais 

barracas de feira, a mais frequentada e a que 

oferece a maior variedade de produtos aos 

consumidores. Esta atração é exercida pela 

facilidade de acesso, já que está próximo a uma 

avenida importante (Avenida Minas Gerais), possui 

quantidade considerável de áreas para 

estacionamento e está próxima de bairros populosos 

do município. 

A feira de produtores com implantação 

mais recente é a que ocorre no Barracão dos 

Produtores Rurais no Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Ituiutaba. Iniciada em 23 de maio de 

2013, tal feira foi idealizada pelo vereador e 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

José Divino de Melo. 

Da maneira como estão organizadas, as 

feiras livres Ituiutabanas se destacam na paisagem 

urbana como rugosidades. Segundo Silva e 

Miranda, (2013, p. 43) “O espaço urbano abrange 

diversas possibilidades de produção, reprodução e 

apropriação que os transformam e imprimem 

intencionalidades. Tais transformações sobrepõem 

rugosidades e funcionalidades antigas, instaurando 

novos formatos espaciais.” Nesse sentido, a feira 

livre representa uma experiência peculiar de 

sociabilidade e de uso da rua, uma tradição urbana 

tornada obsoleta pela expansão do automóvel e do 

moderno varejo, mais que luta para persistir na 

paisagem urbana. 

FIGURA 03: Ituiutaba: Variedade de 

produtos comercializados nas feiras. 

   

Fonte: Trabalho de campo, 2014. 

Autor: DALL AGNOL, J, 2014. 

Outra possibilidade analítica para se 

compreender a economia espacial é a proposta de 

Santos (1979), quando formulou a teoria dos dois 

circuitos da economia urbana, propondo um par 

dialético: o circuito superior e o circuito inferior, 

como mecanismo de entendimento da totalidade da 

dinâmica socioeconômica nos países 

subdesenvolvidos.  

A existência dos dois circuitos sugere uma 

bipolarização, um continuam, pois representam o 

conjunto das atividades realizadas em cada 

contexto, representando setores da população e das 

atividades produtivas e de consumo, bem como 

diferencial idades de tecnologia e de organização.  

Segundo Santos (1979), o circuito superior 

da economia é aquele representado pela 

estruturação: do comércio varejista moderno 

(shoppings, distribuidoras, redes atacadistas, 

grandes lojas); a indústria e agroindústria, 

sobretudo articulada pelas multinacionais e grandes 

cadeias; o comércio de exportação e importação; os 

bancos e grandes financeiras; os grandes 

conglomerados do agronegócio. 

Por outro lado, Santos (1979) informa que 

o circuito inferior é aquele caracterizado por: 

subemprego, terceirização e precarização, ou seja, 

as diferentes formas de trabalho degradante, 

autogestão e trabalho preconizado; pobreza, tanto 

no campo, quanto na cidade; a produção 

manufatureira artesanal; os pequenos 60 

empreendimentos comerciais e industriais; toda a 

sorte de serviços e pequenos empreendimentos 

individuais ou coletivos; o trabalho familiar, 

vendedores de rua, feirantes, enfim. 

Dessa forma as feiras consistem em um 

espaço de relação social, econômica e cultural, 

ainda que seja uma modalidade periódica de 
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comércio, ou seja, acontecem em determinados dias 

da semana, as feiras modificam o espaço e 

desenvolvem nas mesmo diversas formas de 

relações sociais (MIRANDA, 2013), portanto, 

dimensões simbólicas e culturais que estão aquém 

das relações econômicas tão caras ao circuito 

superior da economia.  

Atualmente, Matos (2012) destaca a feira 

apresenta-se como local de comercialização de 

mercadorias, mas é também um espaço público no 

qual relações de trocas não comerciais acontecem, 

sendo um lugar de importância fundamental para a 

produção e reprodução de práticas sociais, fazendo 

parte do cotidiano de populações locais de forma 

mais complexa do que unicamente através das 

relações de produção, compra e venda. 

Como vimos, a diversidade de feiras de 

Ituiutaba são um diferencial econômico e cultural 

presente em diferentes lugares da sua paisagem 

urbana. São focos de tradição e de resistência de 

uma relação que herdamos de nossos colonizadores 

portugueses, mas que contém, na sua elaboração, as 

marcas dos feirantes locais e os condicionamentos 

da gestão Pública (Prefeitura) ou do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, para que continuem 

acontecendo semanalmente. 

Em nosso modelo teórico, a feira é uma 

forma de resistência cultural e econômica, que se 

situa no circuito inferior da economia urbana. Essa 

resistência ocorre porque, apesar dos avanços das 

formas de exploração econômica, as modernidades 

das formas de geração de riqueza ainda não 

conseguiram acabar com circuitos tradicionais de 

produção e de reprodução econômica e social. 
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Abstract: This work is a study of farmers' markets that take place weekly in Ituiutaba. The work is a rescue of the 

issue of trade, geohistórica its origin and importance, a cut that goes from the general to the particular and in 

the case of Ituiutaba, presents a series of information and data on the specifics of each of the fairs. 

Understanding that the fair is an economic and social spatiality, especially the issue of spatial circuits of 

production, the lower circuit of the urban economy, in which the fair is part of farmers. In addition, there was a 

theoretical concern of understanding the fair not only as an economic phenomenon, but rather as a symbolic 

phenomenon, cultural and social interaction space, revealing its many facets.  

Keywords: Fair producers, space savings, lower circuit of the urban economy. 

Anais do I CONPEEX 2015 -   440



 

 

 

 
I Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás. 

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ESTUDO DAS DINÂMICAS DE UMA 
VOÇOROCA LOCALIZADA NOS BAIRROS NOVA ITUIUTABA NO MUNICÍPIO 

DE ITUIUTABA-MG 

 
Braghiroli, Taison Luiz de Paula, taisonbrag@gmail.com1 

Costa, Rildo Aparecido, rildocosta2@hotmail.com² 
  

1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de 
Goiás/Regional Catalão e Bolsista CAPES 

 2 Docente do Curso de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia/ Campus Pontal e 
Professor convidado do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal 

de Goiás/Regional Catalão 

Resumo: Este trabalho teve por objetivo apresentar uma proposta metodológica na busca de compreender as 
dinâmicas envolvidas no processo de voçorocamento em uma área específica do município de Ituiutaba-MG, 
neste caso na voçoroca presente nos bairros Nova Ituiutaba e para isso foi utilizado embasamentos 
bibliográficos que abordam a temática proposta. O método das estacas, adaptado por Guerra (1996) e a 
análise de solo indicada pela Embrapa (1997) foram a base da proposta apresentada. O estaqueamento será 
utilizado no monitoramento de erosão da borda da voçoroca, sendo as estacas utilizadas como referências na 
mensuração de erosão linear, ou seja, as estacas serão fixadas no solo em torno da feição para calcular a taxa 
de solo erodido. Com relação a análise de solo, será feito uma análise física das amostras coletadas 
identificando elementos como a espessura e arranjo dos horizontes, a transição entre eles, a textura, a 
plasticidade, a estrutura, a porosidade, a cerosidade e a consistência, além da análise granulométrica para 
identificação da porcentagem de areia, silte e argila nas amostras. Essas metodologias serão aplicadas com o 
intuito de entender a dinâmica dos processos erosivos atuantes na voçoroca.  Por se tratar de uma pesquisa em 
andamento ainda não é possível apresentar dados concretos sobre essas dinâmicas no referido recorte de 
estudo. 

 
Palavras-chave: voçoroca, monitoramento, solo, Ituiutaba-MG 

___________________________________________________________________________ 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Com o aumento da agricultura nos solos 
tropicais por meio de técnicas cada vez mais 
agressivas e da criação de gados foi possível 
perceber que a supressão da vegetação era/é uma 
regra para a implantação de espaços 
agráriosexistem vários tipos de impactos que o 
ecossistema natural sofre com a inserção desses 
ambientes agrários, como a perda da fauna e da 
flora, a poluição de mananciais e lençóis d'água e 
processos erosivos, sendo este último impacto o que 
será levado como base para o estudo. 

O processo de erosão é um fenômeno natural 
que existe há milhões de anos antecedendo o 
aparecimento do homem na Terra e tem grande 
impacto na formação do modelado da superfície 
terrestre, dos solos e das rochas sedimentares, ou 
seja, os processos erosivos são responsáveis pela 
esculturação do relevo e de grande importância para 
a evolução das formas superficiais. Esse processo 
age na remoção, transporte e deposição de 
sedimentos resultantes do intemperismo, porém tem 

sido acelerado devido a má utilização e ocupação 
do relevo e que, consequentemente, resultam em 
formas degradativas observadas nas mais diversas 
paisagens. 

Faz-se através da história uma observação onde 
a expansão das atividades ligadas às práticas 
agrícolas e a pecuária no território brasileiro, tem 
demonstrado por meio de estudos científicos, que 
ainda as aplicações de técnicas de conservação e 
manutenção dos solos tropicais não estão sendo 
aplicadas por todo o território. Mesmo nos lugares 
onde se essas técnicas existem e são aplicadas, 
algumas vezes elas não são eficazes devido a falta 
de monitoração e manutenção. Como por exemplo, 
as técnicas de conservação das estradas rurais, que 
envolvem o direcionamento das águas pluviais, o 
controle de sedimentos por meio da construção de 
bacias de contenção, terraços em curvas de nível o 
levantamento de estradas rurais, a quebra de taludes 
e a construção de canais de drenagem, tudo para se 
evitar processos erosivos, no entanto, essas técnicas 
de conservação necessitam de manutenção, que 
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muitas vezes não são feitas e os problemas erosivos 
voltam a ocorrer. 

Na Microrregião Geográfica de Ituiutaba, 
situada no Triângulo Mineiro houve um rápido 
processo de substituição do cerrado, mata nativa, 
por cultivos agrícolas (principalmente a cana-de-
açúcar) e pastagens plantadas, gerando uma 
mudança gradativa na paisagem das vertentes. 
Além dessas atividades agropecuárias, outro 
elemento que tem provocado mudanças na forma do 
relevo da região é o crescimento das cidades em um 
curto espaço de tempo, por meio da construção de 
pavimentação e a expansão de loteamentos e 
conjuntos habitacionais, que muitas vezes atingem 
áreas de cabeceiras de drenagem em anfiteatro, 
degradando assim formas de relevo onde se 
encontram as nascentes. 

Esses são fatores que contribuem na 
concentração de águas pluviais e intensificação dos 
processos erosivos lineares, se agravando 
principalmente quando esse processo ocorre em 
áreas de cabeceiras de drenagem em anfiteatro com 
a presença de solos arenosos e profundos, podendo 
esculturar a vertente e originar formas erosivas do 
tipo voçoroca. 

A partir do exposto, o presente trabalho tem 
como objetivo apresentar metodologias para o 
estudo das dinâmicas do processo de  
voçorocamento  em  uma  área  do município de 
Ituiutaba-MG. Para alcançar o objetivo proposto, 
serão utilizados como procedimento metodológico 
um levantamento bibliográfico que abordem a 
temática de processos erosivos e voçorocas, a 
metodologia de monitoramento proposta por Guerra 
(1996) e Francisco (2008) e a análise morfológica e  
granulométrica do solo com base no manual de 
métodos de análise da Embrapa (1997). 

É importante salientar que a pesquisa está em 
andamento e, por esse motivo, ainda não é possível 
apresentar dados concretos sobre as dinâmicas 
erosivas do referido recorte de estudo. 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE 
ESTUDO 
 

O presente trabalho origina-se de um estudo no 
município de Ituiutaba-MG (Fig. 1), situado na 
mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, cuja sede se encontra nas coordenadas 
geográficas 18°56’28” de latitude Sul e 49°27’47” 
de longitude Oeste com população total de 97.171 
habitantes e uma área territorial de 2.598,046 Km² 
(mapa 1). Se tratando do relevo, Baccaro (1991) 
salienta que grande parte do município está inserido 
em uma área de relevo medianamente dissecado 
com formas convexas e vertentes entre 3 e 15° de 
declividade. 

 

 
 
Figura 1. Localização do município de Ituiutaba-
MG 
Fonte: Da Silva, L. F. (2014) 

 
O clima  predominante na região estudada é o 

regime tropical que é caracterizado pelo verão 
úmido e quente e o inverno seco e ameno. Nesse 
regime, o principal fenômeno observado é a Zona 
de Convergência do Atlântico Sul sendo observadas 
tanto nos dados climatológicos de precipitação, 
quanto nas imagens de satélite meteorológico 
(ABREU, 2000). 

Os bairros Nova Ituiutaba I, II, III e IV estão 
sendo construídos por meio das políticas públicas 
habitacionais brasileiras, com o objetivo principal 
de diminuir a carência habitacional, especialmente 
das famílias de baixa renda.  

A localização desses bairros está descontínua a 
malha urbana do município e as habitações foram 
construídas em toda a vertente, impermeabilizando 
grande parte dela, visto que além das casas, o 
asfaltamento das ruas tem importante papel nessa 
impermeabilização. 

Outro fator que deve ser levado em 
consideração na área de estudo é que não existe um 
sistema adequado de captação das águas pluviais, 
fazendo com que essa água ganhe velocidade no 
sentido da montante para a jusante da vertente, 
acelerando ainda mais os processos erosivos na 
área. 

 
3. O PROCESSO EROSIVO E SUA 
FUNDAMENTAÇÃO NAS TEORIAS 
GEOMORFOLÓGICAS 
 

A erosão não se trata apenas de um processo 
degradativo do solo, pois este também faz parte da 
dinâmica natural de esculturação do relevo. Para 
Lepsch (2002, p. 149) os “[...] rios, os ventos, as 
geleiras e as enxurradas das chuvas, deslocam, 
transportam e depositam continuamente as 
partículas do solo. Este fenômeno é denominado 
erosão geológica ou natural”. O processo de erosão 
é um fenômeno que existe há milhões de anos 
antecedendo o aparecimento do homem na Terra e 
tem grande impacto na formação do modelado da 
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superfície terrestre, dos solos e das rochas 
sedimentares (WEILL; NETO, 2007). Portanto o 
termo erosão se refere a um: 

"Conjunto de processos que atuam na 
superfície terrestre, levando à remoção de 
materiais minerais e rochas decompostas. 
Quando a água constitui o agente essencial o 
processo de dissolução torna-se muito 
importante. Os principais agentes de remoção 
física e transporte durante os processos de 
erosão são os seguintes: eólico, fluvial, 
marinho e glacial (SUGUIO, 1998, p. 276)”. 

No início do processo erosivo, segundo o 
trabalho de Guerra (1999) há a erosão por salpico, 
onde o impacto das gotas de chuva desagregam as 
partículas do solo em tamanhos menores ocorrendo 
o transporte por esse salpicamento, sendo que o teor 
da matéria orgânica, textura, densidade, porosidade 
e estrutura, bem como características das encostas, 
da cobertura vegetal, da erosividade da chuva e do 
uso da terra interferem de forma direta ou indireta 
na quebra dos agregados. 

Essas partículas desagregadas podem preencher 
os poros do solo diminuindo a porosidade e, 
consequentemente, a infiltração nesse solo, 
favorecendo o escoamento superficial que pode 
atingir altas velocidades, capazes de retirar e 
transportar sedimentos (GUERRA, 1999). Esse 
escoamento pode ser classificado em difuso, linear 
e laminar, sendo que no escoamento difuso a água 
percorre em filetes anastomosados no terreno com 
cobertura vegetal. 

 O escoamento linear é gerado quando as águas 
pluviais se concentram em canais, já o escoamento 
laminar é caracterizado pela falta de concentração 
dessas águas em canais, ou seja, ela escoa em forma 
de lâmina sobre uma superfície desprovida de 
vegetação (ROSSATO et al., 2003). Portanto, no 
momento em que o solo está saturado a água tende 
a se deslocar para áreas a jusante promovendo a 
erosão laminar. (GUERRA, 1999) 

Relacionado ao escoamento subsuperficial, 
Ab'Saber (1968, p.268) diz que a dinâmica de 
erosão subterrânea não pode ser medida pela 
observação da paisagem superficial, sendo que: 

“[...] antes mesmo que as lesões apareçam, por 
grandes faixas na paisagem superficial já, em 
subsuperfície, os processos estão sendo 
preparados pela percolação linear e 
concentrada dos lençóis d’ água 
subsuperficiais. E, quando as ravinas se 
expandem e se definem na paisagem das 
vertentes, o processo já caminhou muito além 
do que se possa deduzir pela simples 
observação estática da morfologia dos 
buracões [...] Neste sentido, toda boçoroca é 

uma lesão aberta e um processo em plena 
atividade”. 

O processo de erosão interna provocado pela 
existência de dutos de escoamento subsuperficial 
pode agravar o processo de voçorocamento. 
Segundo Salomão (1999), a erosão por dutos 
(piping) acarreta na retirada de partículas do interior 
do solo ocasionando a formação de canais que 
evoluem no sentido contrário ao fluxo de água 
podem gerar desabamentos que podem alargar a 
voçoroca ou criar novas ramificações.  

Para Augustin e Aranha (2006) esse fenômeno 
do piping pode estar relacionado ao comportamento 
sazonal do nível freático, a existência de raízes 
decompostas ou em decomposição, de túneis 
biogênicos causados por insetos e roedores, como 
também pela ocorrência de horizontes pedológicos 
pouco permeáveis. 

Segundo Fushimi (2012) em áreas onde há 
vulnerabilidades geológicas e pedológicas ou 
condicionadas pelo uso da terra, o fluxo de água 
pode ser linear, concentrado aumentando a 
velocidade dessa água e, consequentemente, 
aumentar a profundidade. A partir disso, a 
concentração de sedimentos atrita com o fundo dos 
pequenos canais formados, dando origem, 
posteriormente, às ravinas, que segundo Oliveira 
(1999) "seriam canais criados pela ação do 
escoamento superficial; e voçorocas, canais 
esculpidos pelo afloramento do lençol freático". 

Com o aprofundamento das ravinas, 
interceptando o nível freático, pode-se observar a 
presença de inúmeros processos erosivos resultante 
da ação concomitante das águas superficiais e 
subsuperficias em que as ravinas atingem grandes 
dimensões, no qual se inicia o processo de 
voçorocamento (SALOMÃO, 1999).  

Para Rossato (203, p.245), as origens de 
algumas voçorocas podem ocorrer pelo 
aprofundamento de ravinas, ou pelo escoamento 
subsuperficial: 

[...] o qual dá origem a dutos (pipes). São 
relativamente permanentes nas encostas. Têm 
paredes laterais íngremes, em geral fundo 
chato, ocorrendo fluxo de água no seu interior 
durante os períodos chuvosos. Ao 
aprofundarem seus canais, as voçorocas 
atingem o lençol freático. Constituem um 
processo de erosão acelerada e de 
instabilidade nas paisagens." 

Ainda segundo Salomão (2009), as voçorocas 
são caracterizadas pelo alto poder destrutivo, sendo 
um local de ocorrência de diversos fenômenos, 
como solapamentos, erosões internas, erosões 
superficiais, desabamentos e escorregamentos e, 
sendo assim, as voçorocas apresentam ameaças a 
estabilidade do solo e riscos à população que vive 
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próxima a essas voçorocas, devido a sua dinâmica 
catastrófica e muitas vezes imprevisível 
(FRANCISCO, 2011). 

Furlani (1980) define a morfologia das 
voçorocas em circulares e lineares, sendo as 
circulares caracterizadas por serem profundas e 
alongadas, dilatas a jusante e afuniladas a jusante já 
as lineares são caracterizadas por incisões estreitas 
geradas pelo aprofundamento e alargamento das 
ravinas, se mostrando pouco profundas, estreitas e 
de grande comprimento. 

Nesse sentido, a Ciência Geográfica pode 
buscar a compreensão dos processos erosivos 
naturais e acelerados nas teorias que fundamentam 
as analises dos processos geomorfológicos. 
Algumas das teorias que fundamentam estes 
processos são as teorias Bioresistática (ERHART, 
1956, apud CASSETI, 2001), Balanço Denudação 
(JANH, 1968 apud CASSETI, 2001) e Ecodinâmica 
(TRICART, 1977). 

A teoria da Bioresistática de Erhart (1956), 
destaca a importância da cobertura vegetal para a 
manutenção do processo pedogenético. Ele ressalta 
o termo de “biostasia”, onde para ele somente as 
plantas atuam como fator estabilização dos fluxos 
de radiação e das gotas da chuva e como 
moderadoras do vento. Assim, a vegetação é 
responsável pela proteção dos meios contra os 
processos morfogenéticos. 

O Balanço Denudacional de Janh (1968) é 
outra teoria geomorfológica  importante para a 
compreensão dos processos erosivos, visto que ela 
descreve a relação entre as componentes 
perpendicular e paralela e, dessa forma, o balanço 
denudacional tem com foco a evolução das 
vertentes por meio da atuação do processo erosivo. 

Jean Tricart (1977) apresenta em seu livro 
“Ecodinâmica”, uma analise dos meios em função 
da relação entre morfogênese e pedogênese, e 
classifica, desta forma, os meios como estáveis, em 
transição e instáveis. Conforme o proposto no livro 
Ecodinâmica, os meios estáveis são caracterizados 
pelo predomínio da pedogênese, ou seja, a 
preponderância da formação de solo, em relação à 
morfogênese, devido ao estado de clímax 
decorrente da cobertura vegetal que é considerada 
como fator de estabilidade. Em relação aos meios 
instáveis, o processo de morfogênese prevalece 
sobre a pedogênese, isso ocorre devido à alteração 
sofrida pela paisagem, no qual a vertente encontra-
se em estado de instabilidade. Com ausência da 
cobertura vegetal tem-se, o escoamento superficial 
passa a ser predominante e consequentemente a 
erosão torna-se o processo responsável pela 
esculturação da vertente. Diante disso, a 
morfogênese passa a prevalecer em relação à 
pedogênese. 

Apesar do processo de erosão ser algo natural e 
atuar na dinâmica de formação do relevo, o uso e 
ocupação do solo podem acelerar esse processo, ou 
seja, o homem como agente transformador de 
ambientes, atua na aceleração dos processos 
erosivos e, consequentemente, no ritmo de 
transformação da paisagem. (FRANCISCO, 2011). 

De acordo com Casseti (1991), o homem ao se 
apropriar e transformar a natureza, provocando 
significativas alterações no seu potencial ecológico, 
pode gerar um processo erosivo acelerado devido à 
alteração do sistema hidrológico da vertente, 
gerando consequências irreversíveis. 

 
4. ESTUDO DA DINÂMICA POR MEIO DO 
MONITORAMENTO DA FEIÇÃO E DA 
ANÁLISE DE SOLO 

 
É na etapa metodológica que o pesquisador 

delimita como será desenvolvida a pesquisa e, 
ainda, indica quais ferramentas serão utilizadas para 
se chegar às respostas, para tanto, os resultados 
satisfatórios só serão possíveis com a intercalação 
das pesquisas teórica e de campo, que darão 
sustentação nas discussões. 

A proposta metodológica está centrada no 
método das estacas, proposta por Guerra (1996) e 
Francisco (2011) e análise do solo segundo o 
manual de métodos de análise da Embrapa (1997). 

Com relação ao método de estaqueamento, 
Guerra (2005) considera que este procedimento 
metodológico é utilizado no monitoramento de 
erosão de borda em voçorocas. O mesmo autor 
diferencia as estacas utilizadas como referências na 
mensuração de erosão linear, e os pinos de erosão 
que são utilizados “[...] para monitorar a perda de 
solos por erosão em lençol ” (GUERRA, 2005, p. 
33). 

Na proposta de monitoramento de voçorocas, 
Guerra (1996) salienta que deve-se cravar as estacas 
no solo, ao redor da voçoroca, afastadas uma das 
outras cerca de 20 metros, mantendo um 
afastamento médio das bordas da voçoroca, como 
pode ser observado na Figura 2. 

 

 
 
Figura 2. Monitoramento de Voçoroca 
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Fonte: Guerra (1996, p. 144). 

 
Nas estacas, é necessário também que exista 

níveis graduais com o intuito de medir a perda de 
solo pela erosão laminar (Fig. 3), ou seja, essas 
estacas serão a referência na medição nas taxas de 
erosão da borda da voçoroca como também da 
erosão linear. 

 

 
 

Figura 3. Estaca vista de perfil 
Fonte: Guerra (2002, p. 151) 

 
Além do monitoramento da borda da voçoroca 

pelo estaqueamento, será aplicado uma análise 
física do solo da voçoroca seguindo o manual de 
métodos de análise da Embrapa (1997). 

Os pontos de coleta das amostras de solo serão 
escolhidos de acordo com as características dos 
solos observados em campo, como a cor e a textura. 
Após a escolha dos pontos, será analisado ainda em 
campo, algumas características morfológicas dos 
perfis, como a espessura e arranjo dos horizontes, a 
transição entre eles, a textura, a plasticidade, a 
estrutura, a porosidade, a cerosidade e a 
consistência. 

Após essa análise morfológica, serão retiradas 
amostras dos horizontes para uma análise 
granulométrica da mesma, objetivando encontrar a 
porcentagem de areia, silte e argila. A partir dessas 
análises será possível identificar o tipo de solo 
presente na área de estudo, sendo possível discutir a 
sua susceptibidade à erosão. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do que foi explicitado é preciso ficar 

claro que a metodologia aqui apresentada, não é a 
única para o desenvolvimento de trabalhos ligados 
ao estudo das dinâmicas dos processos erosionais. 
Porém, a partir dos estudos e das leituras realizadas, 
a mesma se mostrou eficaz diante dos resultados 
esperados ao final de todo o trabalho. 

É importante salientar que os estudos de 
processos erosivos é de grande importância para 
conhecer as dinâmicas do solo e propor formas de 
amenizar esses processos acelerados pela ação 
antrópica no meio. Diante do cenário de degradação 
dos solos pela erosão acelerada, considera-se a 

necessidade de estudos que visam não apenas a 
quantificação da perda de solos, mas também o  
aprimoramento  das  técnicas  de  controle  de  
erosão. 

 Por fim, cabe destacar que esse trabalho se 
trata de um fragmento do pré-projeto de pesquisa 
submetido ao Programa de Pós-graduação em 
Geografia ofertado pelo Instituto de Geografia da 
Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão e 
muitas contribuições ainda são esperadas para este 
estudo.  Sendo assim, por se tratar de uma pesquisa 
em andamento, ainda não é possível apresentar 
dados concretos sobre a dinâmica de 
voçorocamento na área urbana de Ituiutaba-MG, 
especificamente da voçoroca localizada nos bairros 
Nova Ituiutaba. 

 
AGRADECIMENTOS 

 
À CAPES, pela concessão de bolsa ao primeiro 

autor e ao Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal de Goiás - 
Regional Catalão. 

 
REFERÊNCIAS 
 
AB’ SABER,  A.  N.  As  boçorocas  de  Franca. 
Revista  da  Faculdade  de  Filosofia,Ciências e 
Letras de Franca, Franca, n.2, v.1, 1968. 
ABREU, M. L.   Uso de Modelos de Circulação 
Geral da Atmosfera para Simular o Clima e   a   
Variabilidade   Climática.   In:   SANT’ANNA   
NETO,   J.L; AVATINI,  J. A. Variabilidade   e   
Mudanças   Climáticas:   Implicações   Ambientais   
e Sócioeconômicas. Maringá:Eduem, 2000. 
AUGUSTIN, C. H. R. R.; ARANHA, P.R.A. 
Piping em área de voçorocamento, Noroeste de 
Minas Gerais. Revista Brasileira de Geomorfologia, 
Ano 7, n.1, 2006. 
BACCARO, C.A.D. As unidades geomorfológicas 
do Triângulo Mineiro. Sociedade e Natureza. 
Uberlândia, n. 5 e 6 , p.37-42 , jan/dez, 1991. 
CASSETI; V. Geomorfologia. Fundação de Apoio 
a Pesquisa – FUNAPE/UFG, 2001. Disponível em: 
<HTTP://www.funape.org.br/geomorfol>. 
Acessado em: 15 nov. 2014. 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. 
Manual de métodos de análise de solos. 2 ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: EMBRAPA, 1997.212p. 
FRANCISCO,  A.  B. O  processo  de  
voçorocamento  no  perímetro  urbano  de 
Rancharia - SP: sua dinâmica e as propostas de 
recuperação. 2011. 124 f. Dissertação (Mestrado) -  
Faculdade  de  Ciências  e  Tecnologia.  
Universidade  Estadual  Paulista, Presidente 
Prudente, 2011. 

Anais do I CONPEEX 2015 -   445



 

 

 

 
I Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás. 

FURLANI,  G. M.  As  boçorocas  de  Casa  
Branca  e  seu  significado  geomorfológico. 
Geomorfologia, Instituto de Geografia da 
Universidade de São Paulo, 1980. 
FUSHIMI, M. Vulnerabilidade Ambiental aos 
processos erosivos lineares nas áreas rurais do 
município de Presidente Prudente-SP. 2012. 142 f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade  de  Ciências  e  
Tecnologia.  Universidade  Estadual  Paulista,  
Presidente Prudente, 2011. 
GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: 
exercícios, técnicas e aplicações. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1996. 345 p. 
GUERRA, A. J. T. O Início do Processo Erosivo. 
In: GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S. da; 
BOTELHO, R. G. M. (Orgs.). Erosão e 
conservação dos solos: conceitos, temas e 
aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 
GUERRA, A. J. T. Experimentos e monitoramentos 
em erosão dos solos. Revista do Departamento de 
Geografia. nº 16, 2005. p. 32-37. 
LEPSCH, I. F. Formação e conservação do solo. 
São Paulo. Oficina de textos, 2002. 
OLIVEIRA,  M.  A.  T.  de.  Processos  Erosivos  e  
Preservação  de  Áreas  de  Risco  de Erosão por 
Voçorocas. In: GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S. 
da; BOTELHO, R. G. M. (Orgs.). Erosão e 

conservação dos solos: conceitos, temas e 
aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 
ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; 
FACHINELLO, A.; CÂNDIDO, L. 
A.;SUERTEGARAY, D. M. A. (orgs.) Terra: 
feições ilustradas. Porto Alegre: Editora 
daUniversidade Federal do Rio Grande do Sul, 
2003. 
SALOMÃO,  F. X. T.  Controle  e  prevenção  dos  
processos  erosivos.  In:  GUERRA, A.J.T.;  
SILVA,  A.S.;  BOTELHO,  R.G.  (orgs.) Erosão  e  
conservação  dos  solos: conceitos, temas e 
aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 
SUGUIO,  K. Dicionário  de  geologia  sedimentar  
e  áreas  afins. Rio  de  Janeiro: Bertrand Brasil, 
1998. 1.222 p. 
TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: IBGE, 
SUPREN, 1977, 91 p. 
WEILL, M. de A. M.; NETO, A. G. P. Erosão e 
Assoreamento. In: SANTOS, R. F. dos. (Org.). 
Vulnerabilidade Ambiental. Brasília: MMA, 2007. 
p. 39-58. 
 
RESPONSABILIDADE AUTORAL 
 

“O(s) autor(es) é(são) o(s) único(s) responsável(is) 
pelo conteúdo deste trabalho”.

 

___________________________________________________________________________ 

PROPOSAL METHODOLOGY FOR THE STUDY OF THE DYNAMICS 
OF A GULLY LOCATED IN ZONES NOVA ITUIUTABA IN 

MUNICIPALITY ITUIUTABA-MG 
 

Braghiroli, Taison Luiz de Paula, taisonbrag@gmail.com1 
Costa, Rildo Aparecido, rildocosta2@hotmail.com² 

 

1Masters Degree of Programa de Pós-graduação in Geography da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão e Bolsista 
CAPES 

2 Teacher of Geography course of Universidade Federal de Uberlândia/ Campus Pontal and Visiting Teacher of Programa de 
Pós-graduação in Geography of  Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão 

 
Abstract. This study aimed to present a methodological approach in seeking to understand the dynamics 
involved in gully process in a specific area the city of Ituiutaba-MG, in this case in this gully in New Ituiutaba 
neighborhoods and it was used bibliographic emplacements addressing the proposed theme. The method of 
cuttings, adapted by Guerra (1996) and soil analysis indicated by Embrapa (1997) were the basis of the 
proposal. The piling will be used in erosion monitoring the edge of the gully, and the stakes used as references 
in the linear erosion measurement, ie, the pegs are fixed in the soil surrounding the feature to calculate the rate 
eroded soil. With respect to soil analysis, it will be a physical analysis of samples collected identifying elements 
such as the thickness and arrangement of horizons, the transition between them, texture, plasticity, structure, 
porosity, and waxy consistency, in addition to granulometric analysis to identify the percentage of sand, silt and 
clay in the samples. These methodologies will be applied in order to understand the dynamics of active erosion 
in the gully.  Since this is an ongoing research still can not provide specific data on these dynamics in the study 
clipping. 

 
Keywords: gully, monitoring, soil, Ituiutaba-MG 
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Resumo:   

A presente pesquisa, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Catalão, parte da necessidade de compreender a articulação entre o espaço usado pelos 

indígenas Kaixana, em uma área urbana da cidade de Tonantins, localizada na mesorregião do Alto Solimões, no 

interior do Amazonas. O interesse pela temática Índios Urbanos surgiu da vivência na referida Comunidade. 

Dessa vivência decorreu a pesquisa desenvolvida na graduação de Licenciatura em Geografia: Identidade 

Kaixana e a luta pelo território Tonantins-AM. 

 Esse contato permitiu indagações sobre a concepção de identidade como instrumento de acesso às políticas 

públicas, garantindo autonomia étnica ao indígena urbano pertencente ao Povo Kaixana. Neste sentido, o 

objetivo da pesquisa é analisar a reconstrução da identidade étnica na produção do espaço geográfico como 

elemento territorial entre os indígenas Kaixana e sua influência sociocultural como determinante para acessar  as 

políticas públicas. Considera-se também a dinâmica socioespacial e ambiental no modo de vida local. A pesquisa 

é desenvolvida com base em metodologias qualitativa, quantitativa e descritiva dos dados coletados em campo. 

Conta-se ainda com consultas em fontes bibliográficas, visando identificar os autores que abordam a temática, 

como Araújo; Haesbaert (2007) que discutem a identidade territorial e Bernal (2009), que retrata o indígena em 

área urbana. Baseia-se também nas pesquisas em fontes secundárias, tais como a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) e Associação dos Indígenas. Abordamos a problemática a partir da compreensão da autonomia do 

grupo indígena em demarcar a área como seu território.   

 

Palavras - chave: Tonantins/AM, índio urbano, identidade territorial, território em disputa.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa contempla uma abordagem 

integrada e possui como centralidade a articulação 

entre o espaço usado pelos indígenas Kaixana em 

uma área urbana da cidade de Tonantins, localizada 

na mesorregião do Alto Solimões, estado do 

Amazonas. O estudo realizado apresenta em seu 

contexto a relação do território com a 

(re)construção da identidade Kaixana, que por meio 

desta, garantiria o acesso às políticas públicas ao 

indígena urbano da Comunidade São Francisco. 
Nesta pesquisa, utilizou-se também uma 

caracterização da área, baseada na metodologia 

qualitativa e quantitativa, que orienta o olhar sobre 

a realidade investigada.  

 O interesse pela pesquisa se deu por ser 

moradora da Comunidade São Francisco, 

permitindo aprofundar observações e indagações 

sobre a auto identificação do grupo Kaixana e o 

processo de demarcação territorial, que tem 

ocasionado disputas pelo domínio e apropriação da 

área em estudo pelos indígenas e não indígenas.  

Na pesquisa realizou-se uma descrição do 

processo de autoafirmação do grupo indígena 

Kaixana como referência de identidade 

étnica/territorial, discorrendo sobre o processo da 

construção histórica da identidade do Kaixana no 

meio urbano da Comunidade São Francisco. A 

articulação entre identidade e território como 

instrumento de visibilidade política para pensar o 

acesso às políticas públicas diferenciadas aos 

indígenas. A partir do estudo de caso partindo de 
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um grupo que se auto identifica como sendo 

Kaixana. 

Ainda é discutido nos resultados preliminares 

apresentados, as informações referentes ao acesso 

às políticas públicas e as relações socioculturais 

diante da auto identificação no processo de 

territorialização. 

A indagação surge a partir da observação direta 

deste espaço que suscita muitas discussões de 

cunho geográfico, étnico e que envolve acesso 

direto às políticas públicas como elemento 

significativo na reprodução coletiva da vida e da 

cultura do grupo indígena. 

A pesquisa permitiu observar que o grupo 

Kaixana denomina seu espaço de vida como 

“Comunidade”. Por outro lado, os moradores que 

não se identificam como indígenas no mesmo 

espaço, o chamam de “Bairro” São Francisco, 

desde os primeiros habitantes até aos atuais ainda é 

pertinente esta questão, ou seja, essa temática 

também envolve a nomeação da área de pesquisa. 

Entende-se que a disputa em demarcá-la como área 

indígena torna-se uma problemática instigante, 

sobretudo, por haver indígenas e não indígenas em 

processos diferenciados de territorialização no 

território. 

 Assim, as contribuições das teorias 

proporcionam subsídios, considerando, sobretudo, 

que o primeiro contato foi com as leituras 

bibliográficas e documentos sobre a localidade, 

após seguiu-se para a pesquisa de campo, novos 

avanços teóricos e metodológicos foram 

estruturados, considerando que o conhecimento é 

construído mediante as diversas situações num 

espaço vivido. Segundo Demo ﴾1941, p.21﴿: “[...] 

teoria faz parte inevitável de qualquer projeto de 

captação da realidade, a começar pelo desafio de 

definir o que seja real”. 

Tonantins está localizado na margem esquerda 

do rio Solimões, na foz do rio Tonantins. Com área 

territorial de 6.433 Km², 3º 49’ 56”, longitude sul; 

67º 53’ 58”, longitude Oeste de Greenwich e 

altitude de 40 metros acima do nível do mar. Tem 

clima tropical chuvoso úmido, temperatura que 

varia de 40°C a 5°C no mês de julho, com média de 

25°C. O município tem 42 comunidades 

ribeirinhas, sendo 25 indígenas.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, estima que a população era de 19 mil 

habitantes no ano de 2008 e  17.079 mil habitantes 

em 2010. Na Comunidade São Francisco residem 

aproximadamente 03 mil habitantes, entre estas 

pessoas há a auto identificação da etnia Kaixana, 

pessoas que deixaram de se auto identificar e 

pessoas que não se envolvem com a temática.  

 

2. UMA DISCUSSÃO SOBRE TERRITÓRIO E 

IDENTIDADE      COMO ELEMENTOS 

PARA A COMPREENSÃO DA TEMÁTICA  

 

 

Essa temática tem como objetivo discutir 

conceitos teóricos sobre espaço, território, 

identidade e identidade étnica a partir de uma 

problematização encontrada na pesquisa de campo, 

a relação que o grupo indígena Kaixana possui com 

o espaço em estudo, sobretudo, na construção da 

identidade de grupos étnicos que se auto 

identificam. Partindo do entendimento sobre o 

território e na tentativa de relacioná-lo com a 

proposta do estudo, temos como base as 

considerações de Araújo; Haesbaert em afirmar 

que:  

Território, por sua vez, aparece ao longo do 

tempo e na maior parte das reflexões teóricas 

como conceito capaz de apreender uma das 

principais dimensões do espaço geográfico, a 

sua dimensão política ou vinculada às 

relações de poder, dentro das diferentes 

perspectivas com que se manifesta o poder. 

(ARAÚJO; HAESBAERT, 2007, p 36).  

No decorrer da história do pensamento 

geográfico, o território foi alvo de diferentes tipos 

de abordagens: pela configuração de uma parcela 

do espaço identificada pela posse (apropriação) 

passando pelo importante papel de dominação, ou 

seja, o território é denominado por uma 

comunidade ou estado (ALMEIDA SILVA, 2011). 

Associado ao pensamento do autor, o território 

configura-se em uma porção concreta do espaço 

geográfico, onde se revelam as diferenças entre 

agentes sociais, políticos e econômicos interferindo 

na gestão do espaço.  

Cada cultura possui suas representações e 

também são percebidas distintamente. Acreditamos 

que estas são sentidas e vivenciadas de maneira 

diferente no ambiente de relações históricas, em 

que os ancestrais deixam sua contribuição sobre as 

culturas construídas. 

Compartilha-se com Araújo; Haesbaert (2007), 

ao afirmarem que a atuação e transformação do 

espaço geográfico é devido a intervenção do 

homem em criar e manter um laço de afeto, e 

através disso, cria elementos de acordo com o 

tempo. Entendemos que não somente o homem 

transforma o espaço, mas neste caso, o espaço 

contribui para formar a identidade do indivíduo, à 

medida em que este a territorializa através dos 

movimentos socioculturais e políticos, ou seja, 

territorializa as ações humanas..  
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O espaço “é produto das relações entre os 

homens e dos homens com a natureza, e ao 

mesmo tempo é fator que interfere nas 

mesmas relações que os constituíram. O 

espaço é então, a materialização das relações 

existentes entre os homens na sociedade 

(ALVES, 1999, citado por DUARTE; 

MATIAS, 2005 p. 4). 

 

  A partir dessa relação pode-se repensar a 

noção sobre a apropriação do espaço pelos homens, 

onde os mesmos garantem e asseguram a 

construção de identidades no sentido de consolidar 

o processo de autoafirmação no que se refere à 

identidade étnica e, através desta, garantir o acesso 

às políticas públicas como saúde, educação e outras 

seguridades garantidas pela Constituição Federal de 

1988. 

 O território configura-se em uma porção 

concreta do espaço geográfico, onde se revelam as 

diferenças entre agentes sociais, políticos e 

econômicos interferindo na organização e ocupação 

do mesmo.  

Nesse sentido: 

 A análise histórica é indispensável à 

compreensão da formação do território, da 

forma que se apresenta hoje. Que na verdade, 

a paisagem é o tipo de exploração do 

território e de organização das suas relações 

vão indicar os seus antecedentes e o processo 

de sua formação; a compreensão desse 

processo é fundamental para a construção do 

estágio que está sendo percebido, que é o 

objeto de análise (ANDRADE, 2004, p 14). 

 
Segundo Andrade (2004), a história é essencial 

para entendermos a dinâmica da formação do 

território e seus agentes transformadores, tais como 

os primeiros moradores que construíram os 

territórios em área de apropriação e domínio por 

meio de experiências adquiridas com a apropriação 

e ordenamento do espaço e sua contribuição na 

identificação das identidades territoriais, 

identidades estas pautadas na apropriação e 

dominação do espaço.  

Como base conceitual da pesquisa, parte-se da 

compreensão do território no contexto geográfico, 

como elemento determinante na autoafirmação da 

identidade dos povos e comunidades tradicionais. A 

percepção do sujeito da pesquisa, centro de nossa 

problemática, possibilita uma interpretação sobre a 

construção da identidade e sua relação na disputa 

por território, neste caso, entre os indígenas e não 

indígenas na medida em que, é abordada a questão 

sobre a denominação do lugar como Bairro ou 

Comunidade em São Francisco.  

Diversos conflitos são oriundos da disputa 

territorial, como o acesso aos atendimentos básicos 

de saúde e a disputa em demarcar a Comunidade 

como área indígena. Com efeito, entende-se que a 

política pública tem alterado a configuração do 

espaço, seja ele em nível de povos ou comunidades 

tradicionais, já que se estabelece como elemento 

significativo na constituição do modo e na 

qualidade de vida da população local. 

Ao discutir estas questões, é necessário uma 

compreensão sobre o conceito de povos e 

comunidades tradicionais, na medida em que, 

acredita-se ser importante na significação dos 

fenômenos sociais abordados. Essas reflexões 

permitem refletir que as identidades são construídas 

historicamente, de acordo com a especificidade de 

cada povo ou comunidade tradicional.   

Segundo a Comissão Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais em seu Art. 3º, inciso I –  

Povos e comunidades tradicionais: grupos 

culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como 

condição para a sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica 

utilizando conhecimento inovações e práticas 

geradas e transmitidas pela tradição (2007, p. 

01).  

Segundo o Art. 3º da lei Política Nacional de 

Desenvolvimento dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT), os povos e comunidades 

tradicionais exercem suas atividades como forma 

de manifestação cultural perante a sociedade e a 

apropriação do território, usufruindo de seus 

recursos como instrumento que liga a prática de 

vivências e miscigenação de povos que, por meio 

de seus movimentos sociais exercem a 

territorialidade.   

A disputa pelo território representa para as 

populações indígenas um meio de garantir a 

territorialidade para exercer suas atividades, pois as 

atividades, principalmente agricultura e pesca são  

adotadas pelo grupo Kaixana como uma forma de 

existência. 

A noção atribuída ao território possui uma 

abordagem que considera a conduta territorial como 

parte integral de todos os grupos humanos. Cuche 

(2002) defende que todo grupo é dotado de uma 

identidade que corresponde à sua definição social. 

Através desta, afirma-se que o processo de 

territorialidade e identidade ocorre de acordo com o 

tempo histórico, vivenciado no espaço geográfico, e 

nesse espaço é possível a sociedade intervir em seu 

modo de vida em relação ao bairro, lar, escola, rua 

onde mora, comunidade e todos os elementos que 

fazem parte deste, como as diferentes relações 
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existentes entre os povos indígenas e não indígenas 

que ocupam o mesmo espaço.  

As lutas pelos direitos à territorialidade é 

fundamental na reprodução dos modos de 

vida tradicionais, pois o territorio é para essas 

populações, ao mesmo tempo: os meios de 

subsistência; os meios de trabalho e 

produção; os meios de produzir os aspectos 

materiais das relações sociais, aquelas que 

compõem a estrutura social. Assim o 

território se constitui como um “abrigo” e 

como um “recurso” abrigo físico, fontes de 

recursos materias ou meio de produção e ao 

mesmo tempo um elemento fundamental da 

identificação ou simbolização de grupos 

através de referentes espaciais. (ARAÚJO; 

HAESBAERT, 2007, p. 118). 

 

Partindo do conceito dos autores Araújo; 

Haesbaert (2007), pode-se enfatizar a importância 

para os povos indígenas sobre o direito à 

territorialidade, uma vez que eles dependem dos 

recursos  territoriais para garantir a soberania 

alimentar do seu grupo social. Daí a associação da 

territorialidade com a convivência e, isso, é 

transmitido pelas maneiras e hábitos de vida de 

cada povo  em  diferentes territórios que expressam 

sentidos diversos.   

Um processo de construção de significados 

com base em um atributo cultural ou, ainda, 

um conjunto de atributos culturais e inter-

relacionados o(s) qual (ais) prevalece (em) 

sobre outras fontes de significação. 

(CASTELLS (1993), apud ARAÚJO; 

HAESBAERT (2007, p.22).  

 Como forma de garantir a territorialidade,  

estabelece se uma compreensão de que o grupo 

indígena contribui com suas atividades para a 

interação, participação ou construção de 

movimentos sociais que determinam o lugar  de 

forma equivalente para a formação e identificação 

territorial. 

 É por meio da ocupação de um determinado 

território que é possível identificar as características 

dos povos como a cultura e seus elementos 

determinantes, tais como: alimentação, crenças, 

língua entre outros. Esses elementos são existentes 

em um lugar (forma e conteúdo) e os diferenciam 

de outros, assegurando a territorialidade dos povos 

indígenas ou de comunidades tradicionais, devido a 

territorialização dos povos na área estudada. Como 

contribuição, aborda-se o conceito postulado por 

Athias (2005). 

 
 As relações de vivência entre o homem e a 

natureza é de fato uma dinâmica entre a 

localização e a experiência vivida. Os grupos 

étnicos estão relacionados ao processo de 

territorialização, no sentido que a constituição 

de seus territórios estão intimamente ligados 

as suas identidades étnicas e ao exercício da 

cidadania plena. Esses territórios são 

negociados dentro de um quadro político 

preciso cujos parâmetros estão estabelecidos 

pelo estado [...] (ATHIAS, 2005, p. 3). 
 

Além disso, o processo de territorialização, 

como um desmembramento conceitual do 

significado atribuído ao território e a 

territorialidade ocasiona, segundo nosso 

entendimento sobre a problemática da pesquisa, a 

disputa territorial com diferentes argumentos, 

porém com destaque para a melhoria na qualidade 

de vida dos povos indígenas. Esta melhoria se dá de 

acordo com os benefícios que serão oferecidos com 

o acesso as políticas aplicadas neste território. 

 Constituindo a forma de garantir o acesso aos 

benefícios governamentais dos povos indígenas 

Kaixana, os mesmos se auto identificam indígenas 

para assim usufruir e ter direitos e seguridade 

conforme sua identidade étnica territorial.  

Compreende-se, com base na discussão de 

Moreira (2007), que a expansão territorial interfere 

nas relações socioculturais de um povo tradicional, 

ocasionando conflitos e disputas por meio da 

territorialização.  “As lutas pela apropriação da 

terra e da natureza que conformam aspirações dos 

povos da Amazônia não estão dissociados desse 

processo de territorialização do capital e do grande 

capital nessa região” (MOREIRA, 2007, p. 49). A 

apropriação do território dá aos povos tradicionais o 

direito territorial existência, assegurando os seus 

interesses no processo de formação socioespacial 

constituído de seus valores culturais/locais.  

A abordagem da territorialização nos conceitos 

teóricos de Moreira (2007); Araújo; Haesbaert 

(2007) têm influência na contribuição da formação 

da identidade por meio de seu ambiente de convívio 

e suas manifestações aplicadas no território.  

O estudo sobre identidade vem contribuindo na 

identificação dos elementos que fazem parte de 

uma compreensão conceitual, tal como identidades 

territoriais e o acesso às políticas públicas a partir 

da identidade construída. Esta relação é importante 

nas ciências antropológicas e geográficas, pois, 

relaciona o recorte temporal e espacial de maneira 

aglutinada com as relações sociais e suas 

manifestações materiais e imateriais.  
 

2. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 
Na abordagem de Cunha (2012) observa-se 

modificações nos grupos étnicos, referentes a sua 

ocupação territorial, pois essas populações 

indígenas, cercadas e/ou inseridas pela urbanização, 

em sua maioria, encontram-se em territórios 
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urbanos e buscam o acesso as políticas  públicas 

por meio da afirmação de sua identidade. “Estudar 

as sociedades indígenas atuais do ponto de vista 

demográfico apresenta grandes dificuldades 

particularmente quando se trata também de 

populações urbanas” (BERNAL, 2009, p. 31).  

A importância da pesquisa é que busca desvelar 

a relação entre povos e comunidades tradicionais 

buscando espaço nos ambientes acadêmicos, 

permitindo indagações sobre a disputa por 

territórios e como isso vem originando conflitos 

territoriais. Tais fatos possuem importância para os 

conceitos geográficos, fazendo uma correlação 

entre os movimentos sociais e sua contribuição para 

a formação do território. 

Neste sentido, as interpretações produzidas 

procuram estabelecer uma problemática sobre a 

ideia de que a apropriação do território garantiria o 

acesso às políticas públicas por meio da construção 

da identidade. No caso abordado, a identificação do 

grupo Kaixana possibilitaria a demarcação da área 

requerida como forma de luta entre os atores sociais 

locais, garantindo, assim, o pleno acesso às 

políticas públicas, na medida em que, este tema é 

apresentado como fator significativo à satisfação 

das necessidades básicas dos indígenas.  

Procuramos entender que, a dinâmica da 

Comunidade a respeito de suas práticas de uso 

quanto ao território, proporciona uma contribuição 

na construção identitária local, e como afirmamos, 

podendo contribuir no processo de demarcação do 

território indígena.  Vale ressaltar que a pesquisa 

ainda está em andamento e, que posteriormente, 

serão enfatizados novos dados e informações, de 

acordo com os avanços teóricos e metodológicos e 

da pesquisa de campo. 
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Abstract 

 

This research, developed in the Graduate Program in Geography of the Federal University of Goiás - Regional 

Catalan, part of the need to understand the relationship between the space used by indigenous Kaixana in an 

urban area of the city of Tonantins, located in the middle region Alto Solimões, inside the Amazon. Interest in 

the topic Urban Indians came from living in that community. This experience took place on research conducted 

at BSc degree in Geography: Kaixana identity and the struggle for Tonantins-AM territory. 

 This contact allowed questions about the concept of identity as an instrument of access to public policies, 

ensuring ethnic autonomy to urban indigenous people belonging to Kaixana. In this sense, the objective of the 

research is to analyze the reconstruction of ethnic identity in the production of geographical space as a territorial 

element between Kaixana Indians and their socio-cultural influence as a key to access public policies. Also 

considered is the environmental and socio-spatial dynamics in the local way of life. The research is developed 

based on qualitative methodologies, quantitative and descriptive data collected in the field. It is said even with 

queries in bibliographic sources, to identify the authors who address the issue, as Araújo; Haesbaert (2007) argue 

that the territorial identity and Bernal (2009), which portrays the indigenous in urban areas. It is also based on the 

research of secondary sources such as the National Indian Foundation (FUNAI) and Association of Indigenous. 

We approach the problem from the understanding of the autonomy of the indigenous group in demarcating the 

area as its territory. 

 

Key - words: Tonantins / AM, urban Indian territorial identity, the disputed territory. 
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Resumo: O presente artigo procura trazer algumas reflexões sobre a temática em torno do uso do cadastro 

para mapeamento das áreas de risco no perímetro urbano na cidade de Catalão (GO) e dados preliminares da 

pesquisa de dissertação do Programa de Pós-graduação em Geografia Regional Catalão (PPGGC-RC). 

Contudo, a pesquisa apresentada não traz ideias conclusiva em relação a problemática pois dado que a mesma 

está em andamento. Mas, apresentamos os conceitos sobre cadastro e áreas de risco sendo estipulada segundo 

as definições por pesquisadores ou/e instituições públicas. Foram analisados, também, outros conceitos como 

vulnerabilidade e ameaça. Quanto aos autores que trazem estas problematizações, foram consultados Guerra 

(2005); Botelho (2007); Macedo (1992); Castro (1998); Loch (1990); Silva (1979); Carpi Júnior (2005); Veyret 

(2013); Rabelo (2003); Cerri e Amaral (1998) IPT (2007) dentre outros que buscam compreender as dinâmicas 

espaciais e ambientais de áreas de riscos, bem como os manuais do Ministério das Cidades, Ministério da 

Integração Nacional e os parâmetros da Defesa Civil. Diante disso, este artigo tem como objetivo apresentar a 

localização e implicação das áreas de risco do perímetro urbana do município de Catalão (GO). As áreas de 

risco pesquisadas são na sua maioria em locais com menor valor imobiliário, próximas dos espaços periféricos 

da cidade, compondo novas áreas de expansão da malha urbana. Para atender aos objetivos propostos, foram 

utilizados procedimentos e técnicas, como; visitas técnicas aos locais vulneráveis a risco, revisão de literatura, 

uso de equipamento de georeferenciamento, ficha de cadastro e entre outros.  
 

Palavras-chave: Área de risco, cadastro, cidade de Catalão (GO) 

___________________________________________________________________________ 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
As áreas de risco estão associadas em sua maior 

parte a um conjunto de eventos trágicos, 

principalmente, no período de chuvas, que se 

reproduzem em desastres naturais semelhantes em 

áreas urbanas de risco em todo País, como 

inundações de vales, instabilidade de encostas e 

ocorrência de processos erosivos, entre outros 

eventos associado ao risco hidrológico, geológico e 

atmosférico. No período da seca o risco está 

associado à queimada de matas localizadas dentro 

ou próxima às cidades.  A ocorrência desses 

eventos, no perímetro urbano, é tratada como sendo 

áreas de risco e essencialmente de forma 

emergencial pelos sistemas de defesa civil, 

inexistindo, na quase totalidade de municípios 

brasileiros. 

Para que ações preventivas sejam aplicadas em 

área de risco são necessárias identifica-las, 

cadastra-las e estudar sua dinâmica. Um sistema de 

cadastramento de áreas urbana de risco implica, em 

primeiro lugar, no conhecimento do problema por 

meio do mapeamento dos riscos, sendo que essas 

áreas caracterizadas em seus diferentes níveis de 

risco, hierarquizadas para o estabelecimento de 

medidas preventivas e/ou corretivas, e 

administradas por meio de ações de controle de uso 

e ocupação do solo. Diante disso, o estudo proposto 

para dissertação do Programa de Pós-graduação em 

Geografia Regional Catalão tem como objetivo 

localizar e cadastrar áreas de risco na malha urbana 

do município de Catalão (GO), através de recurso 

tecnológico de georeferenciamento e visitas 

técnicas aos locais vulneráveis a risco.  

Para atender aos objetivos propostos, estão 

sendo utilizados procedimentos e técnicas, como; 

ida a campo, revisão de literatura, uso de 

equipamento de georeferenciamento e entre outros 

para definir os caminhos a serem seguidos. Dentre 

esses procedimentos metodológicos, já foram 

utilizados: a) pesquisa teórica sobre cadastro e área 

de risco; b) a pesquisa documental a partir da 

análise de documentos censitários do IBGE, dos 

mapas do Plano Diretor do munícipio Catalão 

(GO), dos relatórios da 11ª Regional Estadual de 

Defesa Civil e do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social de Catalão (GO) – (PLHIS); c) a 

Anais do I CONPEEX 2015 -   454



 

  

 

 

I Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás. 

pesquisa de campo ainda não foi consolidada, 

porem será realizada com aplicação de roteiros de 

cadastro, observação não-estruturada, registro 

fotográfico e coletas dos pontos georeferrenciadas 

através do Global Positioning System – GPS. 

A escolha da cidade de Catalão (GO) se deve ao 

fato da mesma apresentar em seu cotidiano, pontos 

específicos de riscos a integridade aos seus 

cidadãos e aos bens públicos e privados. No campo 

teórico, o interesse pela temática se acerca na 

buscar de identificar e cadastrar áreas de uso e 

ocupação do solo que ocasiona risco. 

A compreensão da dinâmica dessas áreas de 

risco sugere ultrapassar a perspectiva que 

contrapõem planejamento e uso e ocupação do solo 

e também permite a leitura de realidades que não se 

ajustam em modelos prontos para ocorrência de 

desastres destas localidades. Compreende-las, 

significa desvendar a interligação de eventos 

naturais e antrópicos de forma desarmoniosa, que 

ao realizar-se, pode ocorre perdas de vidas e bens 

matérias. Acredita-se que, na cidade, a relação entre 

uso e ocupação do solo, o aumento populacional e 

as condições ambientais, pode ser compreendida 

por meio de uma análise das áreas degradadas, aos 

quais influenciam diretamente na configuração do 

lugar. 

  

2.  MATERIAS E MÉTODO 

 
Para elaboração do estudo foi dividida em três 

etapas. A primeira etapa é a pesquisa teórica que é a 

elaboração do corpo teórico-conceitual sobre 

cadastro, com ênfase nas áreas de risco. Após uma 

revisão teórica sobre vulnerabilidade, ameaça, áleas 

e risco acredita-se que permite entender como se 

classifica uma área de risco no perímetro urbano e 

quais as suas problemáticas para os habitantes. 

Considerando, o tema proposto busca-se uma 

revisão de literaturas acerca das temáticas: risco, 

ameaça, vulnerabilidade, cadastro, ocupação 

antrópica; perpassando por reflexões de autores 

como nos trabalhos Guerra (2005); Botelho (2007); 

Macedo (1992); Loch (1990); Castro (1996); Silva 

(1979); Carpi Júnior (2005); Veyret (2013); IPT 

(2007) dentre outros que buscam compreender as 

dinâmicas espaciais e ambientais de áreas de riscos. 

A segunda etapa está sendo elaborado uma 

pesquisa documental minuciosa sendo realizadas em 

conjunto com a órgãos/instituição público/privados, 

homepage, as seguintes atividades: a) 11ª Regional 

Estadual de Defesa Civil e Secretaria de Habitação e 

Assuntos Fundiários (SEHAF), levantamento de 

relatórios de áreas vulneráveis a risco; b) Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 

Agência Catalão) e Secretaria de Estado de Gestão e 

Planejamento Goiás (SEGPLAN), no intuito de se 

conhecer a realidade socioeconômica das áreas 

pesquisadas e dos dados estatísticos e censitários; c) 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Catalão 

(SEMMAC), levantamento cartográfico e anotações 

de informações sobre o Plano Diretor de Catalão, 

com ênfase a Lei do Uso e Ocupação do Solo do 

município. d) . Ministério da Integração Nacional e 

Secretaria Nacional de Defesa Civil, levantamento 

de manuais, glossários e cartilhas. e) leis, resoluções 

e planos, Política Nacional de Defesa Civil e Plano 

Municipal de Redução de Risco (PMRR). 

A terceira etapa, que ainda não foi realizada 

no referido estudo, a pesquisa de campo. Sendo 

assim, A base empírica deste estudo vincula-se à 

pesquisa em áreas de risco na cidade de Catalão 

(GO), considerando perímetro urbano determinado 

pelo Plano Diretor do munícipio de 2014. Pretende-

se, nesse contexto, fazer uma análise que contemple 

a realidade dos cidadãos que vivem próximas essas 

áreas, em vista disso, o trabalho de campo buscará 

compreender: a) a localização das áreas de risco; b) 

o potencial de vulnerabilidade destas áreas; c) a 

ligação com a ação antrópica; d) a tipologia da área; 

e) coleta dos pontos geográficos. As técnicas de 

pesquisa a serem utilizadas na coleta de dados são: 

a) ficha de observação; b) registro fotográfico; c) 

coleta das coordenadas geográfica pelo GPS.  
Em suma, as informações obtidas por 

intermédio da pesquisa teórica, documental e de 

campo serão organizadas de modo (ficha cadastral e 

representações cartográficas) que permita uma 

análise minuciosa da realidade estudada, se 

caracterizando nos resultados e discussões, a serem 

apresentados ao longo da redação da Dissertação.  

  
3.  CONTEXTUALIZANDO: do cadastro ao 

risco 

 

O processo de urbanização brasileiro, 

caracterizado pela apropriação pelo mercado 

imobiliário das melhores áreas das cidades e pela 

ausência, quase que completa, de áreas urbanizadas 

destinadas à moradia popular, leva a população 

mais desprivilegiada a buscar resolver seu problema 

de moradia ocupando áreas vazias, desprezadas 

pelo mercado. 

Neste processo, áreas ambientalmente frágeis e 

de atividades industriais insalubres, como margens 

de rios, mangues, encostas íngremes desocupadas, 

solos suscetíveis a processos erosivos, fundo de 

vale, lixões, postos de produtos inflamáveis, rede de 

alta tensão elétrica, represa de rejeito são ocupadas 

de forma precária. A precariedade da ocupação 

aumenta a vulnerabilidade das áreas já naturalmente 

frágeis, fazendo com que ocorram setores de alto 

risco. Fatores econômicos, políticos, sociais e 
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culturais contribuem para o avanço e a perpetuação 

desse quadro indesejável. 

Com isso, a existência de um cadastro das áreas 

de risco é uma ferramenta necessária para o Plano 

Municipal de Redução de Risco (PMRR). Através 

do PMRR pode-se gera ações preventivas ou iniciar 

o gerenciamento das áreas de risco. O objetivo 

maior de um PMRR, é o de erradicar, controlar e 
reduzir as situações de risco associadas a dinâmica 

superficial e que coloca em perigo a vida e os bens 

materiais da população inserida nestas áreas. Sendo 

um instrumento de gestão urbana de fundamental 

importância para o controle e mitigação dos riscos 

nas cidades brasileiras. 
Contudo, o cadastro pretende pelo menos a 

homogeneização da coleta dos dados, manutenção 

de arquivos, que podem se transformar em bancos 

de dados e possibilitar uma análise histórica dos 

eventos. Identificando a sua potencialidade de risco, 

sua classificação e a sua provável origem. O 

cadastramento também é uma ferramenta 

auxiliadora para monitoramento. 

Existem vários exemplos de cadastro para áreas 

de risco. Macedo (1992) publicou o cadastramento 

de riscos de escorregamentos em área da cidade de 

Guaratinguetá (SP). Este cadastramento permitiu a 

distribuição do risco em uma planta do bairro e o 

estabelecimento de prioridade de atuação por parte 

da Prefeitura Municipal.  

O IPT (1996) realizou zoneamento de risco de 

escorregamento em área de risco no município de 

Jundiaí e utilizou uma ficha de vistoria de campo. 

Em outro trabalho, o IPT (1992) apresentou um 

cadastramento de área de baixa renda sujeita a 

movimento de massa tipo escorregamento de cortes 

e realizado em São Sebastião (SP). Já Martins 

(2005) na sua dissertação de mestrado sobre 

“Cadastro Georreferenciado de Erosões no Distrito 

Federal” identifica 1.252 áreas com indícios a 

ocorrência de feições erosivas que podem implicar 

área de risco.  

Segundo Silva (1979) o cadastro deve ser 

entendido como um registro na forma descritiva e 

na forma cartográfica. A parte descritiva do 

cadastro, além de atender às necessidades 

informacionais das áreas de riscos, deve servir 

como um banco de dados para todos os órgãos de 

interesse público que necessitam desta classe de 

informação, como exemplo, as Secretaria de 

Habitação, do Meio Ambiente, de Obras e da 

Defesa Civil. A parte cartográfica do cadastro, trata 

da localização e da dimensão do risco. É, pois, a 

ferramenta básica para trabalhos dos planejadores e 

dos gestores públicos.  

Portanto, para que se possa implementar o 

cadastramento de áreas de riscos deve-se levar em 

conta, de acordo com Silva (1979), que cadastro é 

uma matéria multi-disciplinar que envolve 

conhecimentos de direito, levantamentos (terrestres 

ou aéreos) e administração. Em função do volume 

de dados envolvidos no processo, este poderá ser 

automatizado, englobando também conhecimentos 

da área de processamento de dados. Desse modo, 

sendo o cadastro uma matéria multi-disciplinar, 

exigi para tal fim, a contribuição de pessoal 

especializado nos mais diversos ramos do 

conhecimento técnico-cientifico. 

O conteúdo e as finalidades dos sistemas 

cadastrais modificam-se durante o tempo histórico e 

diferenciam-se de um país para o outro. A atividade 

cadastral tem por finalidade a criação e manutenção 

da informação alfanumérica e gráfica associada às 

parcelas, assim como, às construções. A soma de 

toda essa informação constitui o Cadastro de um 

determinado território. Como se tem reiterado em 

muitos documentos e conferências nacionais ou 

internacionais, o Cadastro é uma ferramenta 

fundamental para criar estruturas institucionais e 

contribuir para o desenvolvimento dos países 

(Declaração do Cadastro Iberoamérica, 2006 apud 

Alcázar, 2007). 

Assim, o cadastramento de áreas de riscos 

constitui o primeiro passo para gerenciamento e 

recuperação das mesmas, tem como objetivo 

diagnosticar cada uma das áleas1, registrando em 

ficha de cadastro apropriada, e as qualifica quanto 

ao seu nível de risco. O cadastro dos riscos 

proporciona um avanço no conhecimento do 

comportamento das áleas e suas relações com 

espaço, uma vez que um dos objetivos do cadastro 

é, também, destacar a dinâmica das áreas de riscos. 

A discussão sobre riscos e, especialmente, sobre 

riscos de desastres, tem se tornado cada vez mais 

constante no nosso contexto social. Trata-se de um 

dos principais conceitos em defesa civil, pois 

localiza a reflexão sobre as ações que podem ser 

empregadas antes da ocorrência do desastre. 

Denomina-se risco de desastre a probabilidade de 

ocorrência de um evento adverso, causando danos 

ou prejuízos. Convencionalmente, o risco é 

expresso pela fórmula: Risco = Ameaça x 

Vulnerabilidade. 

Em 2006, o Ministério das Cidades adotou o 

conceito de risco como “Relação entre a 

possibilidade de ocorrência de um dado processo ou 

fenômeno e a magnitude de danos ou consequências 

sociais e\ou econômicas sobre um dado elemento, 

grupo ou comunidade” (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2006, p.3). 

                                                 
1 Acontecimento possível; pode ser um processo 

natural, tecnológico, social, econômico, e sua 

probabilidade de realização.  
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Tradicionalmente, a Defesa Civil compreende o 

conceito de vulnerabilidade como “[...] condição 

intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em 

interação com a magnitude do evento ou acidente, 

define os efeitos adversos, medidos em termos de 

intensidade dos danos previstos” (CASTRO, 1999, 

p. 9) 

O grau de vulnerabilidade seria medido, então, 

em função da intensidade dos danos e da magnitude 

da ameaça. Fundamental, no entanto, é refletir 

sobre quais são essas condições que fragilizam uma 

dada população, bairro ou pessoa; de que maneira 

essas condições se constituem, se inter-relacionam 

e, ainda, são mantidas em nossa sociedade; quais 

são as metodologias disponíveis para identificar e 

avaliar as diferentes dimensões que compõem a 

vulnerabilidade a desastres; e quais as estratégias e 

ações que devem ser implementadas para reduzir a 

vulnerabilidade. 

A última variável da fórmula, ameaça, é 

definida pelo Glossário de Defesa Civil e Estudos 

de Riscos e Medicina de Desastres como sendo: “1. 

Risco imediato de desastre. Prenúncio ou indício de 

um evento desastroso. Evento adverso provocador 

de desastre, quando ainda potencial. 2. Estimativa 

da ocorrência e magnitude de um evento adverso, 

expressa em termos de probabilidade estatística de 

concretização do evento (ou acidente) e da provável 

magnitude de sua manifestação” 

Diante a essas considerações, note-se que cresce 

no Brasil, em especial nos estudos de controle 

ambiental urbanístico e na Ciência geográfica, o 

interesse de pesquisadores por temas que discutam 

sobre: a) ferramenta auxiliadora, os cadastros, para 

gerenciamento das áreas de risco; b) as medidas 

mitigadoras para contenção ou prevenção de 

desastres; c) os efeitos do uso e ocupação do solo 

nas áreas urbanas que implicam desastres. d) 

elaboração de conceitos precisos sobre risco, 

vulnerabilidade e ameaça. 

 

4.  RESULTADOS 
 

As identificações de todos as áreas de risco 

ainda não foram realizadas, pois a conclusão do 

estudo está em andamento. Porém, foram 

identificadas quatro áreas como assentamentos 

precários na cidade, são eles: Pontal Norte, Dona 

Sofia e Aeroporto, Bairro Erondina e uma área 

próximo a antiga sede do IBAMA, atualmente sede 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no 

Bairro Santa Rita. Estas áreas foram identificadas 

com o uso de imagens de satélite no programa 

Google Earth e também foram realizadas visitas a 

campo nestes locais delimitados a fim de promover 

a caracterização do local. Entre as quatro áreas; 

duas são vulneráveis a inundações, uma a processo 

geológico (terreno declivoso) e outa por rede 

elétrica de alta tensão. 
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Abstract. This paper tries to give some reflections on the issue around the use of the register for mapping of risk 

areas in the urban area in the city of Catalão (GO) and preliminary data from the Graduate Program 

dissertation research in Catalan Regional Geography ( PPGGC-RC). However, research presented does not 

provide conclusive ideas about the problem because as the same is underway. But, we present the concepts of 

registration and risk areas being stipulated under the definitions by researchers and / or public institutions. 

They were analyzed also other concepts such as vulnerability and threat. As for the authors that bring these 

problematizations they were consulted War (2005); Botelho (2007); Macedo (1992); Castro (1998); Loch 

(1990); Silva (1979); Carpi Junior (2005); Veyret (2013); Rabelo (2003); Cerri and Amaral (1998) IPT (2007) 

among others who seek to understand the spatial and environmental dynamics of risk areas as well as the 

manuals of the Ministry of Cities, Ministry of National Integration and Civil Defense parameters. Therefore, 

this article aims to present the location and involvement of risk areas of the urban perimeter of the municipality 

of Catalão (GO). The researched risk areas are mostly in areas with lower real estate value, close to the 

peripheral areas of the city, making up new areas of expansion of the urban network. To meet the objectives, 

procedures and techniques were used, such as; technical visits to locations vulnerable to risk, literature review, 

use of georeferencing equipment, registration form and others. 

 

Keywords: risk zone; register; Catalão (GO) 
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Resumo: A cartografia é uma ciência que auxilia o indivíduo a compreender o espaço e as inúmeras 

transformações nele ocorridas, porém, quando se fala em ensino de cartografia, ainda há uma grande 

resistência dos alunos a essa disciplina ou conteúdo, isto porque as metodologias utilizadas pelos professores 

são consideradas como enfadonhas e repetitivas e muitos alunos consideram desnecessários aprender a fazer ou 

interpretar mapas, como se a cartografia fosse apenas isto. É diante dessa situação que surgiu o interesse em 
conhecer mais sobre a história da cartografia como ciência e como disciplina, analisando como tem sido hoje 

desenvolvido esse ensino, e em especial o trabalho realizado com o uso de mapas. Sendo assim, o objetivo do 

artigo é analisar o conteúdo relacionado ao ensino de mapas. Para isso, propõe-se a compreender a história 

dessa ciência, sua transformação em conteúdo escolar, como o mesmo é trabalhado e as dificuldades 

encontradas nesse processo. Após o termino da pesquisa, teremos resultados desafiadores e que possam 

estimular a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades por parte dos alunos. 

 

Palavras-chave: Cartografia. Ensino. Mapas. Escola. Conhecimento. 

 

 ________________________________________________________________________________________  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Através da leitura de mapas, com uma correta 

interpretação dos dados inseridos, permite a 

compreensão das informações da realidade exposta. 

Ensinar cartografia, não tem sido algo fácil em 

muitas instituições de ensino, isto porque faltam 

materiais pedagógicos e em outros casos, falta 

qualificação do professor que acaba utilizando 

sempre os mesmos métodos e propostas 

distanciando o aluno da aprendizagem cartográfica, 
isto porque cada dia mais os alunos são dinâmicos, 

e interessam por aulas onde possam participar e que 

tenham maior ligação com o seu cotidiano. 

 Levando em consideração este fato, surgiu o 

interesse pela pesquisa sobre a cartografia e o 

ensino de mapas. É uma pesquisa que se mostra 

interessante e importante no sentido de que o 

conhecimento cartográfico faz parte do cotidiano de 

todas as pessoas e por isto, seu ensino também deve 

ser levado a sério, com o desenvolvimento de 

propostas pedagógicas diversificadas e de forma 

que os alunos interessem-se mais pela linguagem 
cartográfica que pode auxiliá-los em diversos 

momentos de sua vida pessoal e profissional. Assim 

surge o problema da pesquisa: como podemos sanar 

as dificuldades dos alunos em relação ao ensino-

aprendizagem do mapa? 

O objetivo da pesquisa é analisar o conteúdo 

relacionado ao ensino de mapas e busca ainda 

desenvolver um pequeno histórico sobre essa 

ciência, e analisar seu uso em sala de aula, 

enfocando como tem sido ensinada e como ocorrem 

dificuldades nesse processo de ensino e 

aprendizagem, demonstrando ainda que é possível 

desenvolver aulas dinâmicas e atrativas, de forma 

que os alunos se interessem mais por esse 

conhecimento. 

Como recursos metodológicos a pesquisa 
utilizou discussões bibliográficas, que tiveram 

respaldo em livros e artigos da internet que 

discutem a temática proposta nesta pesquisa. Em 

um segundo momento foi feito um relato, expondo 

os resultados da pesquisa, adquiridos através da 

aplicação de uma metodologia aplicada com os 

alunos, na produção de globos terrestres, e 

maquetes de determinados locais, que fazem parte 

do cotidiano. 

 
02. A CARTOGRAFIA E O USO DO 

MAPA 
 

Na antiguidade, os homens já tinham a 

necessidade de estarem se orientando e 

locomovendo em busca de alimentos e outras 

coisas. Os conhecimentos cartográficos existem há 

séculos, presentes desde as sociedades mais antigas 
e tornando-se parte do cotidiano das pessoas, tidas 
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por Carvalho (2008, p.02). Neste período, a 

relevância dos mapas já era grande como 

“imprescindíveis e, até mesmo, vitais” na vida dos 

seres humanos. Durante a trajetória do homem, dos 

tempos antigos aos atuais, as representações 

cartográficas estão presentes em um crescente 

desenvolvimento, isto porque as representações 

cartográficas ainda nos mais diversos lugares e 

momentos da história. Oliveira (1988, p.17) afirma 

que “todo povo, sem exceção, nos legou mapas”, 

isto quer dizer, que esses mapas eram importantes 
para que esses povos conhecessem e dominassem o 

seu território e o lugar onde viviam. 

A cartografia foi criada e desenvolveu-se 

porque as pessoas sempre tiveram a necessidade de 

utilizar artifícios diversificados para representar o 

espaço, utilizando-se de aspectos da paisagem, de 

formas diferenciadas de vivência de cada povo, da 

maneira como cada um demarcava seu espaço, dos 

pontos importantes, rotas existentes, entre outros 

aspectos. E assim, foram criados os mapas onde os 

povos primitivos utilizavam formas rudimentares 
de representar o espaço, o que foi visto na 

Babilônia, entre os esquimós, os chineses, astecas, e 

tantos outros povos. Os primeiros mapas 

produzidos eram de sementes, fibras de arvores, 

pedras, barro e outros objetos, os quais eles tinham 

fácil acesso. Para Carvalho (2008) o mapa mais 

antigo apareceu na babilônia, feito de  barro cozido 

e representava um espaço da antiga Mesopotâmia. 

Este mapa pode ter mais de 4000 anos. Mas em 

1963 na Turquia foi encontrado outro mapa que 

pode ter mais de 8000 anos, sendo o mais antigo já 
encontrado pelo homem, com isso, é clara a 

necessidade que o homem tem de se localizar em 

relação aos demais ambientes a sua volta. 

Para representar o espaço cada povo utilizou-se 

de objetos e materiais do qual dispunham, é o que 

afirma Carvalho (2008) ao citar o uso da argila, 

papiro, peles de animais e inscrições rupestres. O 

autor acredita que representar o espaço era 

considerado um fator da sobrevivência dos povos, 

em especial daqueles que viviam de forma nômade 

e que, por isto, desenhavam lugares e pontos de 

fundamental importância para seu cotidiano.  
Entre os gregos também se tem grandes 

contribuições para a Cartografia, em especial a 

partir da obra de Cláudio Ptolomeu, astrônomo e 

matemático que criou a obra intitulada “Geografia”, 

onde vários capítulos tratam de princípios 

cartográficos, projeções e técnicas para a 

elaboração do mapa-mundi, com o uso de 

coordenadas, entre outras variáveis. Sua obra, 

porém, só tornou-se popular após o Renascimento 

quando sua obra foi traduzida para o latim por volta 

de 1405 e segundo Carvalho (2008, p.09) “a 
importância dessa obra para os europeus estava na 

possibilidade de estudar o mundo na perspectiva de 

se obter informações que foram sonegadas por 

séculos aos povos cristãos através dos mapas que 

continha”. 

Outro povo que muito contribuiu para o 

conhecimento cartográfico foram os franceses que 

realizaram inúmeros levantamentos durante os 

séculos XVII e XVIII, sobretudo a medição do 

meridiano de Paris e do arco do Meridiano de 

Quito, operações fundamentais para o 

desenvolvimento da geodésia. Carvalho (2008) 

considera ainda que no século XX a cartografia 

desenvolveu ainda mais seu cunho científico e 
tecnológico, ganhando importância na área estatal, 

especialmente ligada à geopolítica. O século XX e 

XXI trouxeram uma maior aproximação dos países 

emergentes com o mundo desenvolvido e com isto, 

a Cartografia e seus conhecimentos se tornaram 

ainda mais extensos e de acesso facilitado as 

pessoas.  

Dos primeiros mapas a atualidade, Carvalho 

(2008) considera que a cartografia atingiu grande 

desenvolvimento na atualidade, em especial pelo 

uso das geotecnologias que permitem que através 
de fotos aéreas digitais, imagens de satélite, GPS 

(Sistema de Posicionamento Global), entre outros 

recursos, as pessoas possam conhecer o espaço 

onde vive e também aquele que está distante delas, 

podendo representar e conhecer representações 

diversificadas do espaço e utilizar esse recurso para 

compreensão de sua realidade. Assim a Cartografia 

é uma ciência cujo objetivo é representar o espaço e 

em um conceito mais amplo, conforme Francischett 

(2002), sendo a ciência que estuda as 

representações dos fenômenos nos espaços naturais 
e sociais no decorrer dos tempos. 

Levando em consideração o que indica a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN o tema 

“educação cartográfica” é exaltado na possibilidade 

de desenvolver a linguagem de representação 

espacial e o entendimento dos fenômenos 

geográficos no aluno (ABREU, 2006). A 

cartografia é vista, dessa forma como uma 

habilidade a ser desenvolvida ao longo de toda a 

formação escolar, e assim, busca-se analisar 

algumas características do ensino de Cartografia na 
atualidade.  

A cartografia escolar é uma área de ensino, mas 

também uma área de pesquisa, de construção 

histórico-cultural e que tem recebido profundas 

influências do desenvolvimento tecnológico da 

atualidade. De acordo com Almeida (2008) a 

cartografia escolar vem se “estabelecendo na 

interface entre cartografia, educação e geografia, de 

maneira que os conceitos cartográficos tomam lugar 

no currículo e nos conteúdos de disciplinas voltadas 

para a formação de professores”.  
A Geografia que perdurou durante o século 

XIX foi a tradicional e que limitava-se a descrição e 

observação do espaço e suas paisagens. Entre os 
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alunos havia a simples reprodução do conteúdo, 

sem a articulação com a realidade vivida. Mas os 

conhecimentos cartográficos já existiam, porém, 

nesse período eram utilizados como meras 

ilustrações de conteúdo, havendo uma dissociação 

desta com os conteúdo geográfico (FARIAS e 

COSTA, 2012). Nesse tipo de se fazer Geografia, 

havia aspectos positivos e negativos, e devido as 

suas limitações, ou no intuito de atender as novas 

necessidades, responder aos problemas, outros 

conceitos surgiram. 
Por volta dos anos de 1950 o desenvolvimento 

da corrente teorético-quantitativa ou Nova 

Geografia buscou contrapor as ideias da Geografia 

Tradicional, mas continuou-se a utilizar o processo 

de memorização no ensino e aprendizagem. A 

Cartografia, porém, se desenvolveu, pois as novas 

técnicas buscadas para o meio militar trouxeram 

mais sofisticação e precisão as informações e na 

década de 1970 as imagens de satélite passaram a 

ser ainda mais utilizadas (FARIAS e COSTA, 

2012). A Cartografia é baseada no positivismo 
lógico, e, busca ser objetiva e imparcial, por meio 

de um rigor maior na aplicação da metodologia 

científica, com o uso da matemática. 

Para Francischett (2004) por muito tempo se 

viu a Geografia e a Cartografia como ciências 

distintas que seguiam seu próprio percurso mesmo 

que tenham no espaço geográfico seu objeto de 

estudo. Após o século XX, a cartografia passou a 

ser um complemento do conteúdo geográfico, era 

algo que fugia da essência da cartografia. Não havia 

a interpretação de diferentes símbolos e signos que 
possibilitassem ao aluno compreender e representar 

o espaço e sua realidade e isto ocorreu até a criação 

da Geografia Crítica que trouxe maior importância 

para a Cartografia, compreendendo que a mesma 

seria indispensável para o ensino geográfico, pois 

possibilitaria conhecer o espaço e as relações de 

produção e reprodução que a sociedade desenvolve 

sobre o mesmo. 

É dentro dessa realidade que se situa o trabalho 

com os mapas, este que é o principal fato da 

linguagem cartográfica, os mapas são um 

instrumento de informação e orientação, utilizado 
desde os povos pré-históricos seja por pessoas 

leigas ou cientistas. Na educação “o mapa é 

definido como um recurso visual a que o professor 

deve recorrer para ensinar Geografia e que o aluno 

deve manipular para aprender os fenômenos 

geográficos” (ALMEIDA, 2008). Mapa é um meio 

que permite que os alunos compreendam o meio em 

que vivem e as transformações ocorridas nesse 

espaço.  

Dentro do ensino do mapa consideram-se como 

mapas escolares aqueles passíveis de manipulação 
por alunos e professores como os mapas murais, 

atlas escolares, globo terrestre e os mais diversos 

materiais cartográficos. Todo esse material para ser 

compreendido precisa que o professor oriente o 

aluno e exige que o aluno também utilize suas 

experiências externas para compreender esse mapa 

como afirma Almeida (2008) ao dizer que as 

pesquisas podem ser feitas diretamente sobre os 

objetos estudados, descobrindo suas propriedades 

através da ação do sujeito. Mas que também as 

experiências podem ser feitas indiretamente sobre 

os objetos, através da comprovação da matemática. 

E é através dessas experiências que a criança 

aprende a produzir e também a representar um 
espaço através de um mapa, sendo que para 

conhecer o espaço a ser representado a criança 

precisa movimentar-se no mesmo, conhecer seus 

objetos e fatores que o compõem. É nesse 

momento, que, muitas vezes surgem dificuldades 

no trabalho com os mapas, pois, muitos professores 

utilizam sem averiguar suas informações e até 

mesmo a capacidade da criança de analisá-lo e 

compreendê-lo.  

Para que o mapa se torne interessante pelos 

alunos o cotidiano dos mesmos devem estar 
inseridos, embutidos nas representações , 

facilitando seu estudo e entendimento, no exercício 

de observação e interpretação, melhorando sua 

capacidade crítica, adquirindo conhecimentos e 

compreendendo melhor o espaço onde vive. Esse 

processo, porém, segundo Passini (2007) não é algo 

fácil, isto porque é preciso que durante a 

alfabetização cartográfica os professores tenham 

habilidade para trabalhar com os conteúdos de 

forma correta, possibilitando que os alunos 

avancem na leitura de mapas e gráficos, sendo 
críticos e reflexivos diante dos mesmos, sabendo 

não somente observar, mas analisar, investigar e 

propor soluções para as problemáticas que podem 

surgir.  

Uma das propostas que tem chamado à atenção 

de alunos e professores é o uso das maquetes, como 

afirma Almeida (2013) ao dizer que as maquetes 

são vistas como uma forma inicial de representação, 

servindo de objeto para discussões sobre 

localização, projeção, escala e também o uso de 

simbologias. Ao elaborar maquetes do lugar em que 

vivem, os alunos aprendem a observar seu espaço 
cotidiano e a buscar compreender porque 

determinados elementos posicionam-se em 

determinados lugares.  

Em relação as dificuldades de ensino-

aprendizagem na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN, tem-se a indicação da 

importância de despertar o conhecimento do aluno 

sobre o espaço, mas ainda há uma lacuna muito 

grande a ser preenchida dentro dos cursos de 

Geografia para o trabalho com os conceitos 
cartográficos. A maioria desses cursos não possui 

educação cartográfica e, portanto não permitem 

uma boa formação para os professores trabalharem 
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em sala de aula, levando em consideração a faixa 

etária dos alunos e despertando seu interesse pelo 

tema proposto (ABREU, 2006). 

O fato do aluno aprender a elaborar mapas, 

utilizando sua vivencia e estimulando sua 

imaginação, auxilia na leitura de outros mapas, 

respeitando seu nível de desenvolvimento e de 

conhecimento, e sendo estimulado pelo professor, 

aumentará seu interesse pelo assunto tratado. 

É nesse momento onde muitos problemas 

acontecem, em especial porque na maior parte dos 
casos o processo de ensino e aprendizagem que 

envolve o uso dos mapas limita-se a sua ilustração e 

a mostrar ao aluno alguma localidade ou algo que 

ocorreu dentro da mesma e assim o aluno torna-se 

incapaz de utilizar o mapa não dominando os vários 

aspectos da linguagem cartográfica. 

As dificuldades encontradas no aprendizado 

cartográfico não são vistas apenas referentes aos 

alunos, por vezes o professor também encontra 

dificuldades na interpretação dos mapas e acaba por 

repassa-la a seus alunos. 
Para Castro (1969) dois problemas básicos 

instalam-se sobre o ensino dos mapas na escola: o 

primeiro refere-se ao fato de que os professores que 

trabalham o desenvolvimento e interpretação de 

mapas com os alunos não são qualificados para este 

trabalho e para preencher a lacuna e as dificuldades 

que surgem, buscas soluções imediatas e acabam 

potencializando os problemas de aprendizagem 

encontrados.  E por outro lado, estão os 

pesquisadores educacionais que não veem os 

problemas práticos enfrentados pelos professores e 
propõe soluções fora da realidade escolar, 

baseando-se em argumentações teóricas e quando 

chegam atuar em casos reais é quando o problema e 

a dificuldade de aprendizagem já tornou-se aguda e 

quando os resultados são quase irreversíveis.  

Quando se analisa os conhecimentos 

cartográficos em escolas públicas do ensino médio 

e fundamental, observa-se que muitos alunos 

costumam buscar apoio no material didático, 

demonstrando não ter o conhecimento necessário 

para realizar as atividades e por isso essas 

atividades precisam ser desconsiderada, pois não se 
pode avaliar os conhecimentos dos alunos, uma vez 

que eles retiram as respostas e buscam apoio no 

livro ou em outros materiais didáticos. Abreu 

(2006) também chama a atenção para o fato de que 

grande parte do problema de um ensino ineficiente 

ocorre porque em todo o Brasil, a disciplina de 

Cartografia ainda não é uma disciplina prevista na 

grade curricular das escolas de ensino fundamental 

e médio e por isso seu ensino fica sob 

responsabilidade do professor de Geografia que 

nem sempre tem conhecimentos necessários para 
esse trabalho e prefere não fazê-lo. Sendo assim é 

preciso analisar também algumas propostas de 

trabalho que tem sido desenvolvidas diante da 

cartografia e que tem dado bons resultados com os 

alunos.  

Há, uma grande defasagem entre o que o 

professor aprende e o que tem que ensinar aos seus 

alunos, portanto, há a necessidade cursos que 

ofereçam uma melhor formação nessa área e 

principalmente, que os professores abram espaço 

para o trabalho com a educação cartográfica, 

permitindo assim que os alunos adquiram 

conhecimentos fundamentais para seu dia a dia. É 

diante desta situação que Francischett (2002) 
aponta que “nem todos os professores usam a 

Cartografia no que ela tem de mais precioso: a 

forma de comunicar os conhecimentos geográficos 

através das representações cartográficas”, Isso é 

considerado pelo autor como algo preocupante, pois 

os alunos não têm dominado conceitos e técnicas de 

fundamental importância para compreensão do 

mundo em que vivem, não conseguindo ler e 

interpretar um mapa. 

O professor diante da cartografia e dos 

inúmeros recursos e possibilidades que ela oferece, 
poderá garantir uma visão diferenciada do aluno 

diante dessa linguagem, que se faz tão necessária 

para que ele compreenda com uma maior facilidade 

o conteúdo expresso nos mapas. 

 

2.1 Resultados e Propostas de 

Continuidade 

 
Na busca de recursos que facilitem a 

compreensão dos alunos e aumente o interesse deles 

nos conteúdos aplicados a utilização de maquetes e 

globos é uma ótima opção de ferramenta 

pedagógica no ensino de cartografia. O aspecto de 

satisfação e diversão durante a produção aumenta o 

aprendizado. Este trabalho objetivou analisar o 

aprendizado e a aceitação da maquete pelos alunos 

como uma proposta diferenciada e atrativa.  

No Colégio Estadual Professor Ivan Ferreira 

(CEPIF), com os alunos do primeiro ano do ensino 

médio, foi produzido globos terrestres e maquetes 
temáticas sobre conteúdos aplicados em sala. As 

figuras a seguir mostram o desenvolvimento das 

maquetes e globos. Momentos de produção de 

conhecimento, de interação, e de ensino 

aprendizagem. 
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Fig. 1. Alunos do CEPIF construindo maquetes 

 do sistema de tratamento de água SANEAGO.  

Org.: Pinheiro, R. A. de. (2015). 

 

 

Fig. 2 . Alunos do CEPIF construindo maquetes, de 
bairros de Anápolis (GO). 

Org: Pinheiro, R. A. de. (2015). 

 

Nas Fig 1 e 2 mostram o processo de produção 

e desenvolvimento das maquetes. A turma do 

primeiro ano do ensino médio foi repartida em 

grupos, e as tarefas foram divididas entre os alunos. 

Os temas de cada maquete foram previamente 

estabelecidos e escolhidos. Os alunos participaram 

destas escolhas, promovendo, já de início uma 

identificação pessoal com os conteúdos a serem 
trabalhados. 

Após o termino das maquetes, realizando um 

debate em sala com os alunos, alguns relatos foram 

interessantes, dentre eles um chamou atenção, 

dizendo que pensava que era fácil, mas que agora 

ele tem uma noção melhor, mais real do ambiente a 

sua volta. 

               

   
Fig. 3 Alunos do CEPIF construindo  

Globos Terrestre. 

Org.: Pinheiro, R. A. de. (2015). 

 

 
Fig. 4 Alunos do CEPIF construindo  

Globos Terrestre. 

Org.: Pinheiro, R. A. de. (2015). 

 

Observando a produção dos globos terrestres, 

com a mesma turma, tem-se uma percepção 

diferenciada, dizem os alunos, “tem uma visão mais 

geral do planeta, observando os continentes e 

oceanos, mas não da pra ver tantos detalhes” 

(relatos dos alunos do primeiro ano do CEPIF). 

Com a sequência destes trabalhos, eles puderam 

perceber claramente os diferentes tipos de escala.  
 

03. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 
O ensino da cartografia em qualquer nível de 

ensino pressupõe o despertar da percepção espacial 

na criança e assim ela entenda um pouco do espaço 

físico que habita. Nesse contexto é preciso permitir 
que o aluno desenhe seu próprio mapa, ganhando 

consciência, e pode partir de plantas da sua casa, de 

construções mais simples. Assim como a 

alfabetização da leitura, é importante a 

alfabetização cartográfica. É através da educação 

cartográfica que o aluno aprende a fazer e ler 

mapas, compreendendo a linguagem cartográfica e 

tudo o que ela representa. 

A falta do conhecimento cartográfico no 

ambiente escolar é muito preocupante e por isso é 

preciso que as instituições de educação deveriam 
ser ligadas diretamente à geografia.  Providencias 

rápidas e efetivas deveriam ser tomadas para que na 

matriz curricular dos cursos de licenciatura exista o 

trabalho com a Educação Cartográfica, pois 

somente assim haverá um ensino de qualidade para 

esses futuros professores e desses para os alunos 

nas escolas.  

Ensinar cartografia, assim como qualquer outro 

conteúdo exige que os professores tenham 

conhecimentos sobre essa área e também 

conhecimentos pedagógicos que os capacitem a 
desenvolver diferentes atividades para que os 

alunos possam se interessar mais por essa 

linguagem, possibilitando que assim, utilizem não 

somente a produção e leitura de mapas, mas todos 

os conhecimentos cartográficos em seu cotidiano 

seja pessoal ou profissional.  
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Conclui-se que a abordagem de diferentes 

metodologias, complementam o ensino-

aprendizagem. E que a produção de maquetes, 

globos e outros recursos pedagógicos, auxiliam  no 

nível de interesse e também de aprendizagem, 

adquirindo assim um conhecimento continuo, 

atingindo uma maior amplitude. 
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Abstract:: Cartography is a science that helps the individual to understand the space and the many changes 

that occurred in it, but when it comes to mapping teaching, there is still great resistance of students to this 

discipline or content, that because the methodologies used teachers are considered to be boring and repetitive 

and many students consider unnecessary learn how to make or interpret maps, like the mapping was just that. It 

is in this situation that became interested in learning more about the history of cartography as a science and as 

a discipline, analyzing how today has been developed this teaching, and in particular the work carried out with 
the use of maps. Thus, the aim of the paper is to analyze the content related to educational maps. For this, it is 

proposed to understand the history of science, its transformation into school programs, how it is working and 

the difficulties encountered in this process. After the end of the survey, challenging results and which encourage 

learning and development of skills by the students. 

Keywords: Cartography. Education. Maps. School. Knowledge. 
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RESUMO: O espaço urbano é repleto de desigualdades sociais vividas por vários grupos que lutam por 

um lugar na sociedade. Entre tantos grupos que merecem reconhecimento e abordagem pelas ciências 

humanas estão as trabalhadoras domésticas, que realizam um trabalho fundamental na reprodução da 

vida nas cidades. Das ciências que se ocupam do debate está a Geografia, que procura explicar os 

enfrentamentos existentes na sociedade urbana e rural. Todavia, dos assuntos abordados pela Geografia 

estão às relações e condições de trabalho na produção do espaço. Desse modo, o artigo aqui presente é 

produto da pesquisa que esta sendo desenvolvida no Programa de Pós – Graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, intitulada “Avanços e Desafios: a realidade das 

trabalhadoras domésticas em Catalão – GO após a Emenda Constitucional 72” que esta em fase de 

redação, tendo como resultados parciais a revisão bibliográfica sobre o trabalho doméstico assalariado, 

relações raciais e de gênero. Nesse contexto, queremos contribui para o debate, demonstrando que o 

trabalho doméstico tem suas origens no período da escravidão, sendo desempenhado por mulheres 

negras e índias. Após o fim da escravidão no Brasil, o trabalho doméstico tornou-se assalariado, no 

entanto, mal remunerado e continuava sendo realizado pelas mulheres negras, gerando relações 

desiguais fundamentadas na divisão de classe, raça e gênero. 

 

Palavras-chave: Trabalho doméstico. Gênero. Cenários culturais.  

__________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo propõe uma análise 

sobre a origem do trabalho doméstico no Brasil 

e os enfrentamentos que esta classe de 

trabalhadoras(es) domésticas(os) vivenciam no 

seu cotidiano, diante destas relações espaciais 

desiguais e conflituosas de poder e opressão. 

Nessa perspectiva, utilizamos a Ciência 

Geográfica e o meio urbano para compreender 

as condições e relações de trabalho das 

empregadas domésticas no Brasil. 

A presente análise é produto da 

pesquisa que esta sendo desenvolvida no 

Programa de Pós – Graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Goiás – Regional 

Catalão, intitulada “Avanços e Desafios: a 

realidade das trabalhadoras domésticas em 

Catalão – GO após a Emenda Constitucional 

72”, que esta em fase de redação, tendo como 

resultados parciais a revisão bibliográfica sobre 

o trabalho doméstico assalariado, relações 

raciais e de gênero.  

Sendo assim, buscamos fundamentos 

teóricos e metodológicos, em autores, como: 

Abramo (2007), Antunes (2010), Harvey 

(2011), Marx (2013), Saffiot (2013) dentre 

outros. 

A escolha pelo tema da pesquisa 

fundamenta-se no fato de ser membro do Grupo 

Dialogus – Estudos Interdisciplinares em 

Gênero, Cultura e Trabalho/UFG/CNPq, a partir 

do qual tive a oportunidade de ter contato com 

algumas obras acerca das categorias utilizadas 

nesta pesquisa, como, trabalho e gênero. De 

fato, as discussões do Grupo Dialogus fizeram-

me perceber o poder de algumas representações 

sociais que descriminam e excluem 
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determinados sujeitos na sociedade, a partir do 

gênero, raça e cultura, e como o capital se 

apropria dessas representações para explorar 

ainda mais o trabalhador e a trabalhadora, 

dentre esses, as(os) trabalhadoras(es) 

domésticas(os). O interesse por este grupo de 

trabalhadores(as) também está associado ao fato 

de uma considerável mudança na legislação 

trabalhista que redefiniu as relações de trabalho 

neste setor no Brasil, despertando a necessidade 

de uma melhor compreensão destas mudanças 

no mundo do trabalho.  

 

2. TRABALHO DOMÉSTICO 

ASSALARIADO: CENÁRIOS DE 

DISCRIMINAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO 

 

O trabalho doméstico tem suas origens 

no período da escravidão, sendo desempenhado 

geralmente por mulheres negras e índias. Após 

o fim da escravidão no Brasil, o trabalho 

doméstico tornou-se assalariado, no entanto, 

mal remunerado, sem direitos trabalhistas iguais 

aos de outros ramos e continuava sendo 

realizado pelas mulheres negras e índias, 

gerando relações desiguais de poder e 

discriminações, fundamentadas na divisão de 

classe, raça e gênero. 

Segundo Saffioti (2013, p. 57) sobre a 

nova forma de exploração do trabalho: “A 

remuneração do trabalho em dinheiro, portanto, 

sob a forma de salário, disfarça a apropriação, 

por parte do capitalista [...]”. Nesse sentido, o 

trabalho assalariado afirma a liberdade do(a) 

trabalhador(a) e disfarça a exploração da força 

de trabalho, esta ilusão de liberdade aquece o 

modo de produção capitalista. 

A classe trabalhadora que conforme 

Antunes (2010, p. 25) “inclui, então, todos 

aqueles que vendem sua força de trabalho em 

troca de salário”, cuja existência é marcada pela 

alienação, desconhece o valor da sua força de 

trabalho, o produto de seu trabalho lhe aparece 

estranho e exterior. Portanto, a mercadoria 

adquire valor superior ao homem e à mulher, 

tornando a exploração da força de trabalho 

constante.  

O(a) trabalhador(a) é remunerado(a) 

com um salário inferior ao valor total das 

mercadorias produzidas pela sua força de 

trabalho. A esta relação, Marx descreve como “a 

forma fantasmagórica” ocorrendo o “caráter 

fetichista do mundo das mercadorias” (2013, p. 

148- 149), desse modo, o fetichismo distancia 

o(a) trabalhador(a) do produto de seu trabalho, 

ocorrendo à desumanização do homem e da 

mulher no capitalismo.  

Lutando contra a alienação do(a) 

trabalhador(a) que desconhece a mercadoria do 

seu trabalho Marx (2010, p.11) destaca que o 

trabalho assalariado condiciona “às amarras que 

o tornam escravo do capital”, salientando: 

 
 [...] o capital se valoriza 

a partir da intensificação 
da exploração do 

trabalho de um grande 

contingente de 
trabalhadores (homens, 

mulheres, crianças, 

idosos) que os sujeitos, 
com evolução desse 

modo de produção, 

ficam à mercê da 
informalidade e da 

exclusão [...]( MARX, 

2010, p.11). 

 

Portanto, o capital se faz baseado na 

exploração e exclusão de uma grande parcela da 

população no mundo do trabalho, gerando 

desigualdade e dominação de uma classe social 

sobre a outra. É a partir desse entendimento que 

reconhecemos as relações que marcam o espaço 

que é permeado por lutas e conflitos de vários 

grupos que lutam por melhores condições e 

relações de trabalho, como as(os) 

trabalhadoras(es) domésticas(os) 

assalariadas(os).  

Segundo a Cartilha do Trabalhador 

Doméstico do Ministério de Trabalho e 

Emprego agregam à categoria de 

trabalhadores(as) domésticos(as): cozinheiro(a), 

governanta(o), babá, lavadeira(o), faxineiro(a), 

vigia, motorista particular, acompanhante de 

idosos, jardineiro(a) e caseiro(a).  

Todavia, mesmo abrangendo várias 

funções a categoria de trabalhadores(as) 

domésticos(as), de acordo com a Diesse (2013), 

o trabalho doméstico “é essencialmente 

feminino no Brasil, o contingente de mulheres 

corresponde a 92,6% (6,1 milhões) sendo 61% 

negras com pouca escolaridade”. 

Seguindo nesse contexto, a Pesquisa 

Mensal de Emprego no ano de 2011 apresenta 

que o homem trabalhador doméstico recebe uma 

média salarial de R$ 1.506,00 reais e a mulher 

trabalhadora doméstica recebe R$ 826,00 reais. 

Percebe-se, que os(as) 

trabalhadores(as) domésticos(as) estão entre as 

classes com menor poder aquisitivo diante da 

baixa remuneração que se configura na atual 

sociedade capitalista e que atualmente continua 

sendo em sua maioria mulheres, e por sua vez 

com salários inferiores aos dos homens. 

Tendo em mente essa realidade, a 

desvalorização do trabalho doméstico persiste 

oriundo das relações sociais históricas de uma 

sociedade brasileira patriarcal
1
 racista e 

                                                           
1 Na cultura patriarcal, Saffioti (2013, p.255) afirma que o 

homem é visto como, “o chefe da família, exercendo 
autoridade sobre a mulher e a geração imatura”, exercendo a 

qualidade de provedor do “ganha-pão do grupo familial”. 
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machista que continuam a vincular os trabalhos 

domésticos sejam assalariados ou de âmbito 

familiar ao gênero feminino, influenciando 

fortemente o cotidiano das mulheres, limitando 

o uso e apropriação do espaço e o consumo de 

modo geral. 

Nessa perspectiva, Harvey (2011, p.57) 

afirma que “a oferta de trabalho em conjunto 

com os setores privilegiados da força de 

trabalho usam o racismo e o machismo para 

minimizar a competição”. Em verdade, esta 

ideologia ancorada na sociedade brasileira 

fundamentada a partir de concepções patriarcais, 

racistas e machistas atribuíram papéis e funções 

diferenciadas ao homem e a mulher, ao primeiro 

fica o papel de provedor de tomada de decisões 

e o sustento da família, justificando os salários 

mais altos.  

Já às mulheres, é legado o universo 

doméstico e familiar, argumentando a pouca 

importância do seu ganho gerado pela sua força 

de trabalho. A esse respeito Abramo (2001) 

colabora: 

 
O peso das imagens de 

gênero na manutenção e 

reprodução das 
desigualdades entre 

homens e mulheres no 

mundo do trabalho. 
Essas imagens são 

construídas em torno de 

um mecanismo 
dicotomizador que 

determina lugares e 

funções não só diferentes 
como hierarquizadas 

entre homens e mulheres 

(ABRAMO, 2001, p. 
27). 

 

De acordo com a autora, existem 

alguns imaginários sociais, empresariais e 

agentes políticos que tendem a influenciar a 

manutenção e reprodução das desigualdades 

entre homens e mulheres no mundo do trabalho, 

como se os homens estivessem destinados ao 

espaço público campo da produção econômica e 

a mulher ao espaço privado campo da 

reprodução social. 

Além dessas relações espaciais 

desiguais e conflituosas de poder e opressão do 

gênero masculino sobre o gênero feminino, a 

discriminação e a falta de reconhecimento dos 

direitos das trabalhadoras domésticas no espaço 

geográfico brasileiro são reafirmadas na 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)
2
 em 

1º de maio de 1943, ao destaca no Artigo 7º que 

                                                           
2 De acordo com site: www.dji.com.br/decretos_leis/1943-

005452-clt/clt001a012.htm, com acesso em 13 de junho de 
2014, CLT significa Consolidação das Leis do Trabalho – 

Decreto Lei nº 5.452 de 1943.   

 

a Lei não se aplicava aos empregados 

domésticos. 

Desse modo, essa classe de 

trabalhadoras, em sua maioria, foi discriminada 

socialmente e desvalorizados perante a 

legislação no decorrer dos anos. Em 11 de 

dezembro de 1972 surge a Lei nº 5.859, 

regulamentando alguns direitos aos 

trabalhadores domésticos, tais como, carteira 

assinada, férias de 20 dias, um terço de férias 

anualmente e Previdência Social (INSS). Sobre 

essa lei a jurista Barros (2006) colabora: 

 
Essa lei corrigiu o 

equívoco cometido pela 

CLT quando, ao 
conceituar o doméstico, 

definiu-o como aquele 

que presta serviços de 
natureza não econômica 

à pessoa ou à família, no 

âmbito residencial dessas 
(art. 7º, “a”, da CLT). 

Ora, tais serviços 

possuem fins 
econômicos, pois têm em 

mira a satisfação de uma 

necessidade, embora não 
tenham propósitos de 

lucro. A atividade 

doméstica cinge-se, 
portanto, à “economia de 

consumo de uma 

comunidade familiar” 
(BARROS, 2006, p. 

316). 

 

No entanto, as conquistas obtidas com 

o advento da Lei 5.859/72 foram bastante 

tímidas no sentido de minimizar as 

desigualdades de direitos entre os(as) 

trabalhadores(as) domésticos(as) e as demais 

categorias de empregados. Nesse período o 

trabalho doméstico passa ser visto como um 

trabalho familiar, mascarando a exploração da 

força de trabalho das(os) trabalhadoras(es), pois 

a relação que existe entre empregado e 

empregador é de subordinação e exploração, e 

não de afetividade e intimidade familiar.  

No decorrer dos anos, na tentativa de 

estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas 

entre trabalhadores domésticos e os demais 

trabalhadores urbanos, em 02 de abril de 2013 

foi promulgada a Emenda Constitucional nº 72, 
conhecida inicialmente como PEC

3
 das 

Domésticas ou PEC66/2013. 

A Emenda Constitucional n° 72, 

alterou o artigo. 7º da Constituição Federal de 

1988, artigo este que traz em seu parágrafo 

                                                           
3 PEC das domésticas significou Proposta de Emenda 

Constitucional, n°66/2013 que culminou na Emenda 

Constitucional n°72/2013 que acrescentou direitos na 
Constituição aos trabalhadores(as) domésticos(as). Alguns 

destes com eficácia plena e outros com eficácia limitada – 
pendente de regulamentação através de Lei Complementar. 

Anais do I CONPEEX 2015 -   467



 
 

I Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás. 

 
 

único alguns direitos que já eram de outros(as) 

trabalhadores(as) de diversos postos de trabalho.  

Em 09 de abril de 2014, é aprovada a 

Lei n° 12.964/14 que pune o patrão/patroa que 

não assinar a carteira de trabalho do(a) 

profissional, com uma multa no valor de R$ 

805,06 reais, esse valor não vai para o bolso da 

empregada, vai para os cofres do Governo 

Federal.  

Cabe destacar, que o registro da 

carteira de trabalho para o(a) trabalhador(a) 

doméstico(a) é obrigatória desde 1972, ou seja, 

há 42 anos esse direito vem sendo 

desrespeitado, diante da porcentagem de 

trabalhadores(as) sem carteira assinada que 

pode variar entre 23,3% a 46,4% dependendo da 

região no Brasil de acordo com a Pesquisa de 

Emprego e Desemprego – PED,  publicado em 

abril de 2015 sobre o trabalho doméstico 

remunerado. 

Contudo, existem avanços na 

legislação brasileira no sentido de mudar as 

relações de desigualdade de direitos trabalhistas 

entre trabalhadores domésticos e as demais 

categorias de trabalho. 

Todavia, será que a promulgação da 

Emenda Constitucional n° 72 que amplia os 

direitos dos trabalhadores(as) domésticos(as) e a 

Lei n° 12.964/14 que multa o(a) empregador(a) 

que não assinar a carteira do(a) trabalhador(a) é 

suficiente para erradicar as desigualdades e 

desvalorização do trabalho doméstico na atual 

sociedade?  

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Entende-se que a luta pela igualdade é 

muito mais que a criação de uma norma escrita, 

está na sua efetiva aplicação, desconstruindo as 

visões patriarcais, racistas e machistas em meio 

à sociedade brasileira. 

Desse modo, é necessário criar 

mecanismos capazes de fazer cumprir os 

direitos dos cidadãos e cidadãs através de 

formação e da educação, do debate junto à 

sociedade, através da garantia da assistência 

jurídica gratuita e de um processo de 

participação de todos e todas na construção de 

uma sociedade mais justa. 

Nesse contexto, diante das mutações 

históricas de discriminação e opressão 

entendemos que é necessário conscientizar a 

classe de trabalhadoras domésticas sobre a 

riqueza gerada pelo seu trabalho, demonstrando 

seus direitos e as incentivando a buscar 

melhores condições de trabalho e 

profissionalização satisfatória, bem como, é 

preciso conscientizar a população que o trabalho 

doméstico é uma atividade de indiscutível 

relevância para a sociedade brasileira.  
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Abstract: The urban space is full of social inequalities experienced by various groups fighting for a place 

in society. Among the many groups that deserve recognition and approach the human sciences are 

domestic workers, who perform a vital job in the reproduction of life in cities. Science dealing with the 

debate is Geography, which seeks to explain the existing confrontations in urban and rural society. 

However, the issues are addressed by Geography relations and working conditions in the production of 

space. Thus, the article here this is the product of research that is being developed in the Post - Graduate 

Program in Geography of the Federal University of Goiás - Regional Catalan entitled "Progress and 

Challenges: the reality of domestic workers in Catalan - GO after Amendment constitutional 72 "which is 

in the drafting stage, with the partial results bibliographic review of wage housework, racial and gender 

relations. In this context, we want to contribute to the debate, showing that domestic work has its origins 

in slavery period, being played by black women and Indian women. After the end of slavery in Brazil, 

domestic work became self-employed, however, poorly paid and still being held by black women, creating 

unequal relations based on class division, race and gender. 

 

Keywords: Housework, Gender, Cultural settings. 
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Resumo: O artigo ora proposto tem como motivação a necessidade de reforçar no debate acadêmico, a questão 

da transformação do território e explicitar as estratégias e as especificidades camponesas que permitem a sua 

sobrevivência e a permanência na terra. Portanto, tem como objetivo compreender o modo de ser e de viver dos 

camponeses na Comunidade Rural Ribeirão, localizada no município de Catalão/GO. A partir do trabalho 

familiar na terra os camponeses estabelecem uma teia de relações sociais que se configuram numa 

especificidade diante às relações capitalistas de produção. Nesse sentido, parte-se do diário de campo, da 

vivência junto às famílias camponesas e de reflexões teóricas para compreender as estratégias que os 

camponeses desenvolvem para permanecer na terra de trabalho. Dessa forma, é a partir das práticas exercidas 

pelos sujeitos da terra e suas estratégias de reprodução existentes na contradição do modo capitalista de 

produção que permite em seu cerne, relações capitalista de produção e relações não-capitalistas de produção 

que confirma a existência camponesa e sua especificidade de ser e de viver capaz de condicionar sua 

reprodução social. 

 

Palavras-chave: Campesinato, Estratégias de Reprodução, Comunidade Ribeirão 

___________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Mesmo que aqui se trate da introdução de um 

artigo cientifico no qual se espera a total ausência 

de qualquer traço de subjetividade, conforme os 

paradigmas positivistas são necessários esclarecer 

que o estudo que ora se propõe é fruto de vivencia e 

militância pelo Movimento Camponês Popular 

junto à comunidade e as famílias camponesas.  

Este artigo tem como motivação a necessidade 

de reforçar no debate acadêmico, a questão da 

transformação do território e explicitar as 

estratégias e as especificidades camponesas que 

permitem a sua sobrevivência a permanência na 

terra. 

O convívio, quase que cotidiano com as 

famílias camponesas da comunidade Ribeirão no 

município de Catalão/GO, e me colocou no 

epicentro do processo de estratégia, resistência e 

luta pela permanência na terra. O artigo aqui 

proposto não carecerá de primeiros contatos, mas 

de uma retomada, da continuidade de uma relação 

já estabelecida seja pela ciência geográfica, seja 

pela ação política realizada junto ao Movimento 

Camponês Popular (MCP) diante a Comunidade. 

Este pesquisador faz parte do Núcleo de 

Pesquisa Geografia, Trabalho e Movimentos 

Sociais (GETeM)  e vem juntamente com demais 

membros participando de diversos debates e 

discussões sobre o a temática campesinato no qual 

tem nos permitido analisar os vários conflitos 

gerado a partir das disputas por terra. 

O artigo buscará enfocar o processo sócio-

histórico, independente de velhos ou novos fatos, 

mesmo porque são eles que produzem a realidade 

geográfica. O que se almeja é evidenciar as ações 

concretas dos homens e mulheres, no sentido de 

aclarar as relações sociais de sujeitos sociais reais, 

sem aplicar pressupostos morais ou apontar 

correntes políticas, mas manter uma coerência de 

classe sem perder o rigor teórico.  

Nesse sentido, tem como objetivo compreender 

o modo de ser e de viver dos camponeses na 

Comunidade Rural Ribeirão, localizada no 

município de Catalão/GO. A partir do trabalho 

familiar na terra os camponeses estabelecem uma 

teia de relações sociais que se configuram numa 

especificidade diante às relações capitalistas de 

produção. A divisão do trabalho no cultivo da terra, 

do quintal e dos animais, bem como a lida da casa, 

o processo coletivo de tomada de decisões, a 
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socialização do fruto do trabalho e a solidariedade 

estabelecida entre as diversas famílias que compõe 

a comunidade, caracteriza o uso que esses sujeitos 

dão ao território, qual seja, a terra de trabalho como 

condição da reprodução social.  

Contudo, há de ressaltar que é a partir da luta 

social e política pelos seus interesses que os 

camponeses desta comunidade organizados no 

Movimento Camponês Popular (MCP) conseguem 

visualizar seu modo de ser e de viver como 

condição para sua autonomia perante as relações 

capitalista de produção, com potencialidade 

econômica, política e ideológica. As famílias da 

comunidade que estão envolvidas em alguma forma 

de ação política compreendem o processo de 

exploração e buscam na diversificação da produção 

agrícola, não agrícola e nas políticas públicas uma 

estratégia de assegurar a renda oriunda do trabalho 

na terra. Dessa forma, é a partir das práticas 

exercidas pelos sujeitos da terra e suas estratégias 

de reprodução existentes na contradição do modo 

capitalista de produção - que permite em seu cerne, 

relações capitalista de produção e relações não-

capitalistas de produção – que confirma a existência 

camponesa e sua especificidade de ser e de viver 

capaz de condicionar sua reprodução social e é 

através de levantamento bibliográfico sobre o 

campesinato no modo capitalista de produção e uma 

vivência junto às famílias camponesas que 

fundamentou a produção deste artigo. 

 

2.  OS CAMPONESES NO MODO 

CAPITALISTA DE PRODUÇÃO 

 

O campesinato contemporâneo é uma realidade 

que envolve milhões de famílias no Brasil e no 

mundo. Ele trás em si, apesar da violenta expansão 

capitalista no campo, uma identidade social de 

resistência
1
 capaz de negar as relações de 

dominação e exploração entre homens e natureza 

apresentada como hegemônicas pelo capitalismo. 

Contudo, ao se afirmar a existência de 

camponês como contradições e, por vezes, negação 

das relações capitalistas em uma sociedade na qual 

domina o modo capitalista de produção tem-se que 

considerar as ponderações de Paulino (2006) em 

que: 

 
Não se trata de negar a interferência das 

forças hegemônicas capitaneadas pelo 

Estado no modo de vida camponês, mas 

de apontar que a existência dessa classe 

não pode ser explicada na perspectiva de 

                                                 
1
Categoria adotada por Castells (1999) ao analisar os 

desdobramentos que as ações e as lutas sociais 

proporcionam a identidade de camponeses e 

trabalhadores. 

que seria uma “licença” capitalista, pois 

no limite, os camponeses poderiam 

sobreviver fora do circuito mercantil 

[capitalista], tendo em vista a sua 

capacidade de produzir seus próprios 

meios de vida. (PAULINO, 2006, p. 318).  

 

Essa possível autonomia camponesa dada pelo 

fato das famílias camponesas terem posse do meio 

produção, qual seja, a terra; sofre interferências de 

natureza econômica, política e ideológica que tende 

à homogeneização da racionalidade capitalista.  

A contradição entre as empresas capitalistas do 

agronegócio e os camponeses, diferentemente do 

que se verifica na relação social de assalariamento, 

não está no interior do processo de trabalho, ela se 

efetiva na transferência de renda da unidade de 

produção camponesa para as empresas do 

agronegócio durante as relações comerciais, pelo 

processo de exploração dos camponeses pelos 

capitalistas quando se efetuam contratos de 

produção entre eles através da chamada integração. 

Paulino (2006) chama esse processo de 

monopolização do território pelo capital e o 

descreve que ele acontece quando “a produção 

propriamente dita se dá no interior de relações não 

tipicamente capitalistas, em que os trabalhadores 

não estão despojados dos meios de produção” 

(PAULINO, 2006, p. 103), ou seja, o capitalismo ao 

não ter o poder de reproduzir integralmente as 

relações de trabalho e produção a sua lógica, ele as 

torna funcional a sua reprodução. Mantém os 

camponeses de posse da terra com o seu trabalho 

familiar, mas o explora ao subjugar a renda da terra. 

Isso é totalmente passível de explicação ao 

considerar que a produção do capital não é 

resultado das relações capitalistas de produção, 

como ensina Oliveira (1986): 

 
[...] o desenvolvimento do modo 

capitalista de produção supõe, na sua 

essência, a necessidade de criar, de fazer 

nascer, os capitalistas, a sua base social. 

[...] a ampliação da classe burguesa não se 

faz apenas pela hereditariedade dos 

capitalistas, mas sobre tudo no processo 

de produção do capital (Oliveira, 1986, p. 

26). 

 

Nesse sentido, a acumulação primitiva é parte 

integrante e continuada da contraditória reprodução 

do capital, pois os capitalistas estão envolvidos na 

reprodução do capital, através da extração de mais-

valia do trabalho assalariado e da produção do 

capital, com a sujeição da renda da terra. E como 

ainda retrata Paulino (2006, p. 109) é por meio da 

sujeição da renda da terra que os capitalistas 

metamorfoseiam relações camponesas (não 

capitalistas) em capital. 
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No caso camponês a renda da terra é gerada 

pelo trabalho familiar e está contida nos produtos 

que os camponeses colocam no mercado e interessa 

aos capitalistas se apropriarem dessa renda da terra. 

Sabendo que só o trabalho é capaz de gerar valor, 

os capitalistas ao comprar a produção camponesa 

num preço inferior ao valor trabalho nele contido, 

eles se apropriam do trabalho camponês; tirando-os 

seu principal instrumento de autonomia. 

Assim, a produção do capital não pressupõe a 

imediata sujeição do trabalho ao capital, mas a 

apropriação do produto do trabalho. Martins (1995) 

explica que: 

 
Na medida em que o produtor preserva a 

propriedade da terra e nela trabalho sem o 

recurso do trabalho assalariado, utilizando 

unicamente o eu trabalho e o de sua 

família, ao mesmo tempo em que cresce a 

sua dependência em relação ao capital 

[...] estamos diante da sujeição da renda 

da terra ao capital. (MARTINS, 1995, p. 

175). 

 

A transformação da renda da terra em taxa de 

lucro para a indústria e/ou empresas do agronegócio 

esta na quantia de trabalho não pago contido nas 

matérias-primas ou alimentos adquiridos dos 

camponeses. Todavia, vale ressaltar que há outras 

esferas no circuito capitalista de se apropriar da 

renda da terra, tais como: a intermediação do capital 

comercial, no mecanismo de preços estabelecidos 

pelas indústrias de insumos e máquinas, entre 

outras situações em que ocorre a transferência de 

renda. E ao permitir a transferência da renda da 

terra os camponeses se tornam funcional ao modo 

capitalista de produção, se subordinação ao sistema. 

Contudo, contradição é inerente ao capitalismo. 

A partir das mesmas ferramentas (posse da terra e 

trabalho familiar) os camponeses têm um potencial 

projeto social estratégico de construir a autonomia 

camponesa garantindo a apropriação da renda da 

terra por eles gerada e negando a lógica capitalista 

de produção e reprodução do capital. Na 

diversificação da produção tem uma maneira de se 

proteger das formas predatórias de extração de 

renda e, por isso, não é incomum observar em 

Comunidade com domínio camponês a variedade 

de cultivos, criações e demais atividades. Essa 

tática lhe proporciona menor vulnerabilidade e 

maior possibilidade de os camponeses se 

apropriarem da renda da terra que, aliada a 

eliminação dos intermediários na comercialização 

da sua produção costuram a estratégia de 

construírem a autonomia e garantir a permanência e 

reprodução camponesa 

 

2.1    A estratégia de reprodução camponesa na 

Comunidade Ribeirão                             
 

 A Comunidade Ribeirão está situada no 

município de Catalão (GO), à aproximadamente 10 

quilômetros da sede municipal. Conta com cerca de 

119 moradores
2
.A unidade camponesa na 

Comunidade Ribeirão, no município de Catalão 

(GO) se materializa por meio da família, do 

trabalho e da terra. A família é central e é por meio 

dela que se constituem as relações de parentesco e 

vizinhança, exemplificada através de troca de 

alimentos e dias de trabalhos na roça.  

A produção camponesa é um dos elementos 

que conduz a dinâmica do território familiar e 

comunitário e criam o território camponês na 

imagem da Comunidade.  

Os camponeses da comunidade Ribeirão se 

autodenominam como pequenos produtores. São 

trabalhadores que adquiram a posse da terra através 

da herança e possuem laços de parentesco e 

vizinhanças que lhe propiciaram estabelecer uma 

identidade como camponeses no lugar. Organizam 

seu trabalho e sua produção de formam a não 

sujeitar sua renda as personas do capital e dessa 

forma, garantir sua autonomia. Martins (1991) 

retrata o momento da perda da autonomia 

camponesa: 

 
Apenas quando o capital subordina o 

pequeno lavrador, controlando o 

mecanismo de financiamento e 

comercialização, [...], é que 

subrepticiamente as condições de 

existência do lavrador e sua família, suas 

necessidades e possibilidades econômicas 

e sociais, começam a ser reguladas e 

controladas pelo capital, como se o 

próprio lavrador não fosse o proprietário 

da terra, como se fosse um assalariado do 

capitalista. (MARTINS, 1991, p. 59-60).  

 

Sendo assim, é possível sugerir que a afirmação 

da autonomia relativa do campesinato 

contemporâneo perante o capital constitui a sua 

estratégia de reprodução social. A estratégia das 

famílias camponesas para permanecer na terra é 

negar o que as nega, ou seja, negar a produção e 

reprodução ampliada do capital, através da negação 

da racionalidade capitalista no campo. 

A apropriação da renda da terra obtida a partir 

do trabalho da família é a garantia das condições 

para a permanência na terra e só é possível na 

medida em que não ocorra a transferência dessa 

renda a setores capitalistas. Nessa lógica, pode-se 

compreender porque as famílias camponesas da 

Comunidade Ribeirão, no município de Catalão 

                                                 
2 Segundo pesquisa publicada por Guimarães (2010). 
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(GO) vêm apostando em instrumentos de 

comercialização direta, como as feiras camponesas 

e mercados institucionais como o Programa 

Nacional de Merenda Escolar (PNAE), pois esses 

negam a exploração da renda da terra realizada pelo 

mercado capitalista.  

A reprodução camponesa na Comunidade 

Ribeirão é caracterizada por sua interação parcial ao 

mercado capitalista (compra de insumos entre 

outros), mas com relativa autonomia no processo de 

comercialização, formando um território específico, 

através dos elementos (família, trabalho e a terra) 

que constitui a vida camponesa.  

Aqui é importante enfocar que a vida 

camponesa não se limite na busca pela renda 

familiar que, é a principal responsável pela 

melhoria crescente e continuada da qualidade de 

vida e do trabalho camponês. Necessitam da 

garantia de outras dimensões como a relação de 

convivência com a natureza, a identidade de 

pertencimento com o local de reprodução da vida 

familiar e o local de trabalho e a vida comunitária. 

Todas essas dimensões juntas é que caracterizam 

um território camponês, enquanto espaço de 

controle e de poder à apropriação social da 

natureza
3
. 

Ao identificar os agentes da sujeição da renda 

como os intermediários (atravessadores) e a própria 

cooperativa de leite, as famílias camponesas da 

Comunidade Ribeirão desenvolveram diversas e 

diferentes formas e relações em seu território (a 

Comunidade) para garantir a apropriação da renda 

da terra. Isso não quer dizer que todas as iniciativa 

de produção e comercialização realizadas pelas 

famílias levam-nas a conquista automática de sua 

autonomia perante o capital, até porque é o 

experimentar que rege a vida camponesa como 

retrata Paulino (2006): 

 
[...] ao me relatarem suas atuais 

estratégias produtivas, bem como as 

passadas, a palavra tentativa ocupou uma 

centralidade nos argumentos explicativos. 

Tentar é experimentar, mas só podem 

fazê-lo aqueles que detêm não apenas o 

controle sobre o seu tempo e seu espaço, 

mas, sobretudo, o controle sobre os 

processos que os envolvem, que emanam 

do conhecimento que alimenta a 

capacidade de inovação criativa 

(PAULINO, 2006, p. 317). 

 

Neste contexto, o experimentar significa 

alcançar um determinado objetivo, que não é outro 

                                                 
3
 Para Carvalho (2010, p. 10) a “expressão apropriação 

social da natureza esta compreendida como um processo 

político-ideológico de negação da ‘apropriação privada 

da natureza’ pelo capital”.  

senão o controle do processo produtivo e de 

recriação social e, isso estabelece uma divergência 

com aqueles que defendem que a existência 

camponesa é algo dado ou definido por agente 

externo, qual seja, as personas do capital.  

Todavia, há que se considerarem fatores como 

as políticas públicas e as estratégias de ação dos 

movimentos sociais camponesas a construção da 

autonomia camponesa e as possibilidades de 

reprodução, manutenção e expansão da agricultura 

camponesa como um projeto social estratégico a 

soberania do país. 

Na análise do movimento concreto da 

realidade, Carvalho (2010) retrata que: 

 

As políticas públicas, numa sociedade 

de classes, são sempre favoráveis e 

orgânicas aos interesses de classe das 

classes dominantes [...]. As políticas 

públicas direcionam à agricultura 

familiar4, ao serem orgânicos aos 

interesses de classe das classes 

dominantes no campo, induzem e 

submetem a reprodução social da 

agricultura camponesa à racionalidade 

capitalista, não somente na emulação para 

a adoção do modelo de produção e 

tecnológico dominante e pela aceitação 

passiva da perda do controle familiar 

sobre os processos de trabalho da unidade 

de produção, mas, sobretudo, por 

intencionalmente negarem a presença 

efetiva de uma outra lógica de produção 

como a camponesa. (CARVALHO, 2010, 

p. 3-4) 

 

Os movimentos sociais e organizações 

sociais e sindicais camponesas, por 

distintos motivos históricos e políticos, ao 

se tornarem dependentes dos recursos 

governamentais para a manutenção e 

reprodução burocráticas das suas 

organizações se identificam com a lógica 

produtivista do capital, e aceitam as 

políticas públicas de integração 

dependente do campesinato ao capital 

como seu que-fazer político, na maior 

parte das vezes sem uma perspectiva 

estratégica de negação do modo 

capitalista de produção. (CARVALHO, 

2010, p. 13). 

                                                 
4
 Na conceituação dominante de ‘agricultura familiar’ 

está implícito como critério de gestão, em função da 

concepção de mundo dominante, que a introdução das 

relações sociais de assalariamento na unidade de 

produção camponesa é uma exigência objetiva para o 

aumento da produção e da produtividade, tendo em vista 

que aceitam como pertinente o modelo de produção e 

tecnológico da empresa capitalista. A reprodução dessa 

ideologia é aceita por amplas parcelas dos intelectuais e 

movimentos sociais e sindicais dos camponeses. 
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Corroborando com as análises de Carvalho 

(2010) é intuito dessa pesquisa (em andamento) 

analisar como as políticas públicas e das ações do 

movimento social camponês presente na 

Comunidade Ribeirão contribuem para a construção 

da autonomia camponesa. Contudo, o que se 

verifica é que tais fatores não seguem um 

movimento unidirecional, nos quais as 

determinações hegemônicas se materializam na 

forma pura, segundo os idealizadores da classe 

dominante; até porque há uma apropriação e um 

processo de experimentar por parte das famílias 

camponesas. 

 A feira camponesa proposta pelo Movimento 

Camponês Popular (MCP) e a comercialização 

junto ao Programa Nacional de Merenda Escolar 

(PNAE) estão sendo experimentado pelas famílias 

camponesas da Comunidade Ribeirão e apontadas 

como um importante instrumento de assegurar a 

renda da terra.  

Esse experimentar é caracterizado pela 

autonomia que conduz os camponeses da 

Comunidade Ribeirão e seu território. Eles 

organizam seu trabalho e a sua produção de forma 

que garantam a produção e apropriação da renda e 

dessa forma, sua permanência e reprodução na terra 

de trabalho.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A expansão do capitalismo no campo tem 

provocado profundas transformações nas relações 

sociais de produção e de trabalho, ali estabelecidas, 

a ponto de suscitar interpretações que anunciaram o 

desaparecimento dos sujeitos que têm a terra como 

terra de trabalho, os camponeses, com e/ou sem 

terra. Entretanto, verifica-se que, ao contrário, os 

camponeses têm promovido a sua recriação,seja 

com da luta pela Reforma Agrária,seja com o 

desenvolvimento de diferentes estratégias que 

possibilitem a existência e a permanência na terra já 

conquistada.O campesinato se renova, continua 

existindo, produzindo alimentos para se e para a 

sociedade e se reproduzindo enquanto classe social. 

No caso dos camponeses que já têm a posse da 

terra e que nela trabalham como as famílias 

camponesas da Comunidade Ribeirão, no município 

de Catalão (GO), constata-se a vivência de uma 

gama de experiências que não significou e não 

significa apenas uma mudança de atividades ao 

longo dos anos, mas, o desenvolvimento de relações 

sociais de produção e de trabalho que vêm 

garantindo uma relativa autonomia frente às 

relações capitalistas. Essas relações singulares 

mantêm uma lógica de ser e de viver responsável 

pela permanência na terra e pela preservação da 

identidade camponesa. 
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Abstract. The article proposed here is motivated by the need to strengthen the academic debate, the issue of 

transformation of the territory and explain the strategies and peasant specifics that allow their survival and to 

remain on earth. Therefore, it aims to understand the way of being and living of the peasants in the Rural 

Community Ribeirão, in the municipality of Catalão/GO. From the family work the land the peasants establish a 

web of social relations that are configured in a specificity on the capitalist relations of production. In this sense, 

it is part of the diary, the experience with the peasant and theoretical reflections families to understand the 

strategies that farmers develop to stay in the land of work. Thus, it is from the practices exercised by the subjects 

of the land and its existing reproductive strategies in contradiction of the capitalist mode of production that 

allows at its core, capitalist relations of production and production of non-capitalist relations confirming the 

peasant existence and specificity to be and to live able to condition their social reproduction. 

 

Keywords: Peasantry , reproduction strategies , Community Ribeirão 
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A escassez de água tem recebido maior atenção, com destaque nos jornais e nas discussões da sociedade, 

ressaltando a diminuição das chuvas e os baixos níveis dos reservatórios. Essa questão demonstra a necessidade 

de se repensar os diversos usos da água, racionalizando seu consumo e preservando os mananciais. A região 

abordada por este estudo compreende a área explorada pelas atividades de mineração no município de 

Catalão/Goiás. O presente trabalho traz uma abordagem do reflexo da mineração nos corpos hídricos sob a 
influência da mina Boa Vista, avaliando os impactos decorrentes da extração, transporte e beneficiamento dos 

minérios, além de verificar a qualidade da água antes e depois de sua utilização para tais finalidades e as 

consequências para as comunidades envolvidas. São realizadas visitas a campo para conhecer a realidade da 

região, com entrevistas a moradores, coletas e análises laboratoriais de várias amostras de água. Os resultados 

contribuirão para a adoção de medidas que controlem as condições impactantes, diminuindo seus efeitos e 

melhorando a qualidade de vida da comunidade.   

 

Palavras-chave: escassez de água, impactos da mineração, qualidade da água 

___________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

       A água é um produto essencial à manutenção 

da vida na Terra. As teorias mais aceitas sobre a 

origem da vida no Planeta atestam que ela teria 

surgido nos oceanos através de uma combinação de 

elementos químicos. A água é considerada o 

solvente universal e ocupa cerca de dois terços do 
planeta Terra, sendo essencial a todos os 

mecanismos que estruturam e movem a natureza, 

em todo o seu equilíbrio dinâmico. Sua escassez 

total e permanente impossibilitaria a sobrevivência 

das espécies. 

       Atualmente, sobretudo nas grandes cidades, há 

uma enorme dificuldade em se manter o 

abastecimento de água para toda a população. E 

este problema tende a se agravar, pois o contingente 

populacional cresce cada vez mais, ao passo que os 

mananciais se esgotam com o tempo, não 
conseguindo suprir a demanda, principalmente nos 

meses de estiagem. A falta de água para 

abastecimento público gera inúmeros transtornos 

para a sociedade. A economia do país também é 

afetada, uma vez que a escassez de água 

compromete as atividades agropecuárias, 

diminuindo a produção de alimentos, o que eleva 

seus preços. Para continuar as suas atividades, os 

agricultores recorrem à irrigação das lavouras e 

pastagens, o que determina mais ainda o 

esgotamento dos mananciais de superfície da 

região. As indústrias, por sua vez, na tentativa de 
manter a sua produção, acabam por recorrer a 

outras fontes, como a perfuração de poços 

artesianos que, se realizada de modo aleatório e 

indiscriminado, constitui um sério risco para a 

manutenção dos aquíferos, que são uma garantia de 

abastecimento para a população por mais alguns 

anos. Muitas residências e estabelecimentos 

comerciais também acabam por aderir a essa 

perfuração de poços, geralmente sem licença e 

optando pelo serviço de empresas nem sempre 
habilitadas, em função de preços menores ou 

mesmo por desinformação, o que intensifica ainda 

mais o problema. 

       Os Padrões de Potabilidade são estabelecidos 

atualmente pela Portaria 2914, do Ministério da 

Saúde, de 12 de dezembro de 2011, a qual 

determina, em seu Artigo 3°, que toda água 

destinada ao consumo humano, distribuída 

coletivamente por meio de sistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água, deve 

ser objeto de controle e vigilância da qualidade. 
Também a Resolução nº 357 do CONAMA, de 

17/03/2005, órgão do Ministério do Meio 

Ambiente, estabelece legislação que orienta sobre 

as condições de preservação e manutenção dos 

recursos hídricos na natureza. 

       O aumento da população e a crescente busca 

por alimentos e produtos industrializados, a 

necessidade de matéria-prima nas indústrias, as 

atividades de mineração, o processo de urbanização 

acelerado e de forma desordenada têm gerado 

vários transtornos ao meio ambiente e 

consequentemente aos recursos hídricos. De uma 
forma ou de outra, é necessário que se tome 

medidas urgentes de contenção de quaisquer fatores 
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de risco que possam ameaçar a integridade dos 

ecossistemas naturais.  

       Os municípios brasileiros já têm se preocupado 

com a elaboração de seus planos diretores, 

responsabilidade não só dos poderes legislativo e 

executivo como também de toda a sociedade, que 

deve cobrar sua implementação. Medidas simples, 

como a exigência de infraestrutura mínima para a 
abertura de novos loteamentos e áreas industriais, 

além da obediência ao código de postura do 

município, podem fazer toda a diferença para a 

preservação do meio ambiente. 

       O presente artigo poderá servir de instrumento 

para iniciativas de proteção do meio ambiente e de 

preservação dos recursos hídricos, ao desenvolver 

estudos no sentido de identificar e avaliar os 

impactos sobre a qualidade da água utilizada nas 

diversas etapas da atividade mineradora no 
município de Catalão, no Estado de Goiás. Para 

tanto, serão realizadas coletas e análises de 

amostras de água em pontos predefinidos nos 

referidos cursos d‟água, em número de três pontos 

para cada local e em duas regiões distintas: antes e 

depois da sua utilização nos processos de 

mineração. Para que o trabalho de campo cumpra a 

sua proposta terá a duração de um ano, 

aproximadamente, de forma a abranger os períodos 

de chuva e de estiagem, possibilitando a 

interpretação dos resultados em diferentes situações 
meteorológicas.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

       A preocupação com os recursos hídricos em 

nosso país pode parecer exagerada se 

considerarmos que o Brasil é intensamente cortado 

e irrigado por um grande número de cursos d‟água - 

sejam córregos, riachos ou rios –, além de possuir 

uma enorme reserva subterrânea e uma vasta costa 
marítima. Características invejadas por muitos 

países, sobretudo aqueles que sofrem com a 

escassez de água. Todavia, a situação não é 

exatamente como parece e o Brasil vem 

enfrentando sérios problemas ambientais que 

ameaçam e colocam em risco todo esse patrimônio 

natural. “Aliás, o Brasil não é tão rico de água 

assim, dizem alguns, à medida que perto de 80% 

das descargas anuais dos nossos rios ocorrem nas 

regiões hidrográficas dos rios Amazonas e 

Tocantins, onde se tem a mais baixa densidade 
demográfica do país. Porém, fica difícil explicar ao 

mundo de água escassa que, até nas cidades mais 

importantes da região Amazônica, tais como 

Manaus e Belém, quase metade das populações que 

aí vivem esteja sujeita aos mesmos problemas de 

saneamento básico que ocorrem nas regiões 

metropolitanas de Fortaleza, Recife ou São Paulo, 

por exemplo (Rebouças, 2012)”. 

       A água propriamente dita não irá acabar, mas já 

está sofrendo muitas interferências que a tem 

tornado imprópria para os diversos usos. A 

disponibilidade de água, dentro dos parâmetros 
considerados ideais pelos órgãos de saúde pública, 

tem diminuído. O acesso aos recursos hídricos está 

se tornando cada vez mais difícil e inviável. As 

águas superficiais estão expostas a uma série de 

agressões por agentes físicos (como o 

assoreamento), químicos (efluentes industriais) e 

infecciosos (saneamento precário) que afetam a sua 

qualidade e, em muitos casos, restringe ou 

inviabiliza totalmente o seu consumo. O tratamento 

dessas águas, muitas vezes, não é recomendado por 

envolver várias etapas e muitos produtos químicos, 

o que acaba por ser dispendioso. Então, recorre-se a 
outras formas de obtenção e captação de água, 

como a perfuração de poços artesianos, 

aproveitando as águas subterrâneas, sobretudo em 

regiões ocupadas por grandes aquíferos. Outros 

processos de transformação e reutilização da água 

são estudados, como forma de uso racional e 

sustentável. A dessalinização da água do mar e de 

lagoas salobras, o reaproveitamento dos efluentes 

das indústrias – após tratamento em pequenas 

estações - e o armazenamento da água das chuvas 

são medidas já adotadas em regiões onde a escassez 
de recursos hídricos é uma realidade. “A política 

nacional de recursos hídricos, calcada nos 

princípios da descentralização e da participação, 

instituiu a bacia hidrográfica como unidade de 

gestão. Para tanto, foi idealizado o „Comitê de 

Bacia Hidrográfica‟, órgão colegiado formado por 

representantes da sociedade civil e do poder 

público. Com caráter normativo, deliberativo e 

jurisdicional, trata-se de um órgão público, mantido 

por recursos públicos e vinculado organicamente à 

estrutura administrativa de um estado, do Distrito 

Federal ou da União (Cardoso, 2012)”.  

       O desenvolvimento das cidades é inevitável, 

seja através de programas de urbanização com 

projetos e planejamentos, seja através de ações 

impensadas que levam a um crescimento 

desordenado. Não há como barrar essa expansão 

urbana. Uma cidade, por mais pacata, pode 

permanecer estática, com poucas transformações, 

mas não costuma decrescer. A tendência natural é 

que os aglomerados urbanos cresçam e se 
desenvolvam, buscando melhores condições de vida 

para toda a população, embora nem sempre os 

resultados obtidos sejam totalmente favoráveis à 

sociedade. Muitas vezes, para se realizar uma obra 

urbanística que parece beneficiar a população, tem-

se que adotar medidas que impactam 

profundamente o ambiente físico.  
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       O meio ambiente é constantemente agredido e 

degradado e as políticas públicas parecem 

considerar apenas o desenvolvimento econômico 

em detrimento da conservação da natureza. Enfim, 

os impactos ambientais devem ser minimizados e 

compensados pelos ganhos na qualidade de vida de 

cada cidadão, sempre com o cuidado de que os 

recursos naturais valiosos que hoje são explorados 
intensamente não sejam esgotados daqui a alguns 

anos, caso contrário, há sempre o risco de derrocada 

e profunda decadência de uma região antes 

promissora. 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO  
 

       Desde as antigas civilizações, a maior parte dos 

aglomerados humanos surge em torno de um curso 

d‟água, que pode ser um córrego, um riacho ou um 

rio. A necessidade imprescindível da água é, em 

geral, a condição básica para que um grupo se fixe 
em um determinado local e aí promova o 

desenvolvimento de uma sociedade. “Recurso 

natural indispensável à vida dos homens, a água 

transformou-se num bem absolutamente necessário 

e essencial para a sobrevivência de agrupamentos 

humanos, comunidades, coletividades, cidades e 

nações que dela dependem tanto para existir 

simplesmente quanto para satisfazer as suas 

necessidades sociais e econômicas (Machado, 

2003)”. 

       Em Catalão, município localizado no sudeste 
do Estado de Goiás, a história não foi diferente e as 

primeiras comunidades iniciaram-se às margens dos 

córregos que cortam os seus vales. O município fica 

numa região muito rica em fosfato, o que motivou a 

instalação de grandes empresas da área de 

mineração. Hoje, essas mineradoras são 

responsáveis por um grande dinamismo na 

economia da região, o que promoveu a 

prosperidade e, à primeira vista, parece ter 

melhorado a qualidade de vida da população. 

“Historicamente, o Brasil tem registrado uma 
relação importante entre o aproveitamento dos 

recursos minerais e o crescimento da economia 

nacional. Os registros iniciais da mineração 

remontam ao final do século XVII com a 

descoberta do ouro em Minas Gerais. Atualmente, a 

mineração é um dos setores básicos da economia do 

Brasil, representando cerca de 9% do PIB e gerando 

aproximadamente 500 mil empregos diretos (ANA, 

2006)”.  

       Por outro lado, as atividades de mineração 

podem ocasionar uma série de impactos ambientais, 

sobretudo nos cursos d‟água utilizados durante os 
processos de extração e beneficiamento dos 

minérios. Esses efeitos são sentidos em 

praticamente todo o município. Os resíduos 

provenientes do beneficiamento de minérios 

atingem a cidade e o meio rural, sendo levados pelo 

vento em forma de partículas sólidas (poeira) e 

gases poluentes (fumaça), que provocam odor 

característico e desagradável, descrito como “cheiro 

de barata”. Após averiguar as constantes denúncias 

dos moradores sobre o mau cheiro, no início de 

2015, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Catalão (SEMMAC) multou as empresas 

mineradoras do município pela emissão desses 

poluentes. Se esses resíduos são também dispersos 

pela água, dissolvidos ou em suspensão, é o que se 

pretende investigar nos corpos hídricos envolvidos 

nos processos de mineração. Além disso, indícios 

apontam alterações na qualidade e uma significativa 

diminuição do volume de água nas proximidades da 

Mina Boa Vista, afetando as comunidades rurais 

desta região, com relação às práticas da agricultura 

familiar, criação de animais e o próprio consumo 

humano. Entrevistas com moradores dessas áreas e 
também com especialistas no assunto sugerem um 

rebaixamento do lençol freático devido às 

escavações para a extração dos minérios.  

       O meio rural, no passado, era considerado um 

lugar de tranquilidade e sossego, silêncio e paz. 

Hoje, não é bem assim. Em algumas propriedades 

rurais de Catalão, esse modo de vida foi substituído 

por constantes atribulações provocadas pelas 

atividades das mineradoras, como o tráfego intenso 

de caminhões e máquinas pesadas, os ruídos e a 

poeira, que incomodam as residências 
circunvizinhas. Há relatos de problemas intestinais 

no gado bovino que consome a água dos córregos 

da região, o que causa desconfiança quanto ao uso 

da água para irrigação e para o próprio consumo, 

embora existam cultivos de hortaliças para 

comercialização. Percebe-se o início de uma 

especulação imobiliária. Ao invés de 

desvalorização, muitos proprietários têm a 

perspectiva de venderem suas terras para as 

mineradoras a um preço bem acima do mercado. 

Outros, no entanto, encontram-se acuados, cercados 
pelas áreas de exploração de minérios, pressionados 

pelo avanço dessa atividade, que quase sempre 

desrespeita a sua identidade e seu vínculo 

emocional com o lugar onde vive e construiu sua 

história com a família. 

       É necessária uma pesquisa mais aprofundada 

para comprovar as suspeitas e os possíveis impactos 

ambientais. Caso sejam confirmados, é preciso 

verificar se esses impactos são minimizados o 

suficiente e até que ponto são compensados pelas 

empresas com aplicações de recursos em outras 

áreas, como a construção e manutenção de escolas, 
hospitais e obras de infraestrutura para atender 

também as comunidades rurais, como a perfuração 

de poços subterrâneos, avaliação periódica da água 
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utilizada para o cultivo e dessedentação, dentre 

outras.  “A atividade mineral também leva a sérios 

impactos sobre as águas na região em que ela se 

desenvolve, tanto pela usual presença de lençóis de 

água no subsolo a ser perfurado ou removido 

quanto pela necessidade de água no processamento 

e transporte do minério. Com a retirada do subsolo, 

o lençol deixa de existir ou é pelo menos 
modificado; com a utilização da água no 

processamento e transporte do minério essa é 

devolvida para a natureza em condições piores do 

que no momento da sua retirada. Dessa forma, em 

relação à água, são usuais modificações relativas à 

disponibilidade e também à qualidade (Reis, 

2011)”. 

       O poder público, em todas as esferas de 

governo, precisa ter atitudes mais firmes de 

proteção ambiental e a população tem que se 

conscientizar do seu papel decisivo no controle e 

manutenção dos seus recursos naturais, como a 
disponibilidade de água com qualidade.  

 

4. CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÃO 

DA ÁREA 

 

       O município de Catalão localiza-se em uma 

região considerada estratégica no Estado de Goiás 
(Fig.1). De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), fica na Mesorregião 

Sul Goiano. Conforme a Secretaria de Gestão e 

Planejamento do Estado de Goiás (2014), também 

faz parte da região Sudeste Goiano (Estrada de 

Ferro), que apresenta potencial para 

desenvolvimento das atividades de agropecuária, 

mineração e indústria de transformação. 

 

 
Figura 1: Áreas de mineração nos municípios de Catalão e 

Ouvidor/ Goiás e Cubatão, em São Paulo, uma das principais 

unidades de processamento de minérios. Fonte: IBGE (2014)  

       É servido por diversas rodovias, que ligam o 

município ao Triângulo Mineiro, a Goiânia, 

Brasília, e a diversas outras regiões do país. O 

município conta com um ramal ferroviário da FCA 

(Fig.2), principal via de escoamento da produção 

mineral da região.  

 

 
Figura 2: Localização dos municípios de Catalão e Ouvidor em 

relação a Goiânia e ao Distrito Federal, destacando a Ferrovia 

Centro-Atlântica. Fonte: IBGE (2014) 

 

       É o 4º município mais competitivo de Goiás, 

segundo dados da Secretaria do Planejamento e 

Desenvolvimento do Estado. Um município com 
90% de urbanização, marca que pode ser atribuída à 

modernização da agricultura e às oportunidades de 

trabalho que surgiram na mineração e indústria. 

Uma cidade com alto Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), de 0,818. Apresenta 4,3% de 

contribuição ao PIB (Produto Interno Bruto) total 

de Goiás.  

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

       Após a conclusão do trabalho, espera-se 
resultados que comprovem a ideia inicial de que 

toda intervenção no meio físico provoca 

necessariamente impactos variados, mas 

procurando dimensioná-los para verificar se seus 

efeitos são realmente danosos ou se estão sendo 

minimizados por ações de controle das empresas 

responsáveis. A pesquisa encontra-se em um 

estágio de coletas de dados técnicos e relatos de 

moradores das áreas exploradas pela mineração, 

visando reunir subsídios suficientes que permitam 
compreender a dinâmica da atual situação vivida 

pelas comunidades envolvidas, bem como apontar 

possíveis soluções para os transtornos e impactos 

decorrentes da atividade mineradora.   
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Abstract. Water scarcity has received more attention, especially in the papers and discussions of society, 

emphasizing the decrease in rainfall and low reservoir levels. This issue demonstrates the need to rethink the 

various water uses, rationalizing consumption and preserving the springs. The region covered by this study 

comprises the area explored by the mining activities in the municipality of Catalão / Goiás. This work brings a 

mining reflection of the approach in water bodies under the influence of Boa Vista mine, assessing the impacts 

resulting from extraction, transport and processing of ores and to check the water quality before and after its use 

for such purposes and the consequences for the communities involved. Field visits are carried out to know the 
reality of the region, with interviews with residents, collection and laboratory analysis of several samples of 

water. The results will contribute to the adoption of measures to control the shocking conditions, reducing its 

effects and improving the community's quality of life. 
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Resumo: O presente estudo realiza uma abordagem tangente a gênese das chuvas no espaço urbano de Catalão-

GO e objetiva-se quanto a identificação dos sistemas atmosféricos atuantes no referido município compreendido 

entre os dias 03 a 07 de abril de 2015, associados a altura pluviométrica em diferentes pontos da cidade. Os 

dados apresentados foram coletados através de uma rede de pluviômetros, modelo Ville de Paris, instalados em 

dez pontos estratégicos da cidade. Concluiu-se que a gênese das chuvas resultou da dinâmica frontal (Frente 

Polar acompanhada das Linhas de Instabilidade Tropical), sendo que a Frente Fria é formada pelo encontro da 

Massa Polar Atlântica com a Massa Tropical Atlântica e da Zona de Convergência de Umidade (ZCOU). 

 

Palavras-chave: Catalão, Sistemas Atmosféricos, Rede Pluviométrica, Análise Sinótica, Massas de Ar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Tucci (1993) a precipitação é o 

elemento atmosférico de maior variabilidade 

(desvios anuais). A unidade de medição habitual é o 

milímetro de chuva, definido como a quantidade de 

precipitação correspondente ao volume de 1 litro 

por metro quadrado de superfície, ou seja, a 

quantidade de chuva que cai durante determinado 

tempo é indicada como a profundidade de água que 

se produziria numa vasta superfície lisa 

impermeável e plana. 

Nimer (1989) comenta que a região Centro-

Oeste do Brasil tem clima caracterizado por 

invernos secos e verões chuvosos. O tempo seco no 

meio do ano (inverno) tem sua origem na 

estabilidade gerada pela influência do anticiclone 

subtropical do Atlântico Sul e de pequenas dorsais 

que se formam sobre a parte continental sul 

americana. O período de chuva está associado ao 

deslocamento para sul da Zona de Convergência 

Intertropical. Sobre a porção central da América do 

Sul a CIT (Convergência Intertropical) avança mais 

para sul do que nas regiões costeiras gerando 

instabilidade em todo o Brasil central nos meses de 

verão. 

Assim o sendo, os estudos tangentes aos 

fenômenos atrelados ao comportamento 

atmosférico objetivam-se no entendimento do seu 

espaço e tempo e “a definição da intensidade, 

frequência e tipologia climática dependerá da 

adequação da abordagem espaço-temporal com o 

conjunto de técnicas analíticas empregadas no 

processo da pesquisa e comunicação dos seus 

resultados”. (RIBEIRO, 1993). 

Vários autores relacionam as chuvas à 

dinâmica do ambiente, considerando a mesma como 

fundamental nas trocas de energia dentro do sistema 

(SANTOS, 1993; NETO e BAPTISTA, 1995; 

BOIN, 2000). Para Vianello (1986) as condições 

gerais do tempo meteorológico atuante em uma 

região estão relacionadas aos mecanismos da escala 

global da atmosfera. Daí qualquer tentativa de 

entendimento da dinâmica atmosférica sobre uma 

área deve iniciar-se com uma visão mais ampla. 

Na região Centro Oeste, o clima é 

classificado como tropical, apresentando duas 

estações bem definidas, menos pelas temperaturas, 

mas principalmente pelo regime de chuvas. O verão 

quente e chuvoso estende-se de outubro ou 

novembro até março ou abril, conforme a latitude, e 

é controlado pelas massas tropicais, bastante 

instáveis na primavera e no verão. (SANT’ 

ANNA NETO; NERY, 2005). 
O clima é considerado um fenômeno 

dinâmico, dessa forma somente o conhecimento dos 

fatores geográficos ou estáticos não é suficiente 

para a sua compreensão. Devemos levar em 

consideração fatores dinâmicos (mecanismos 

atmosféricos) para que possamos analisar e 

compreender o clima com propriedade. Os fatores 
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climáticos estáticos agem sobre o clima de 

determinada região em interação com os sistemas 

regionais de circulação atmosférica (NIMER, 

1979). 

Desse modo, o conhecimento da sucessão de 

anos secos e chuvosos, suas anomalias e seus 

padrões temporais são de extrema relevância para a 

tomada de decisão quanto ao uso do espaço 

geográfico, pois com o auxílio da rede 

pluviométrica espalhados pela cidade é possível 

compreender a dinâmica das chuvas. 

Diante deste contexto as informações da 

quantificação diária, mensal e anual de precipitação 

irão auxiliar no dimensionamento de projetos de 

irrigação, construções de barragens, melhorar o 

planejamento de sistemas de manejos culturais, bem 

como no uso eficiente dos recursos hídricos. 

Desta forma, o presente trabalho, tem como 

objetivo analisar os sistemas atmosféricos atuantes 

na região no espaço urbano de Catalão no período 

de 03 a 07 de abril de 2015. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. A ÁREA DE ESTUDO 

 

O estado de Goiás encontra-se localizado na 

região Centro-Oeste do Brasil, com área de 

340.165,9 km², situado entre os paralelos 13°00’ e 

19°00’S, e meridianos 46°00’ e 53°00’W, conforme 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE – (2015), conforme mostra a Figura 01. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2013, o 

município de Catalão (GO) tinha 94.896 habitantes, 

perfazendo uma área de 3.778 Km2. Possui uma 

densidade demográfica de 22,67 hab/Km2 , sendo 

localizado na região sudeste do estado goiano.  

 

 
Figura 01: Localização geográfica da área de estudo e recorte do 
município de Catalão (GO). 

 
A precipitação é uma variável que 

apresenta uma grande variabilidade temporal, 

principalmente na escala de tempo interanual. A 

Figura 2 ilustra a distribuição dos totais mensais no 

município de Catalão, no período de 1961-1990 de 

acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). Observa-se que a menor ocorrência de 

chuvas no município foi registrada em junho e 

julho, com apenas 10,0 e 10,3mm, respectivamente, 

ao passo que o maior valor foi registrado em 

dezembro com total de 283,5mm, ressaltando uma 

alta variabilidade que pode ser observada no 

período seco e chuvoso. Devemos destacar a 

precipitação anual do período analisado 

considerando a média de 1484,8mm. 

Em Catalão as chuvas mais significativas 

iniciam-se em setembro de cada ano e estendem-se 

até o início de abril do ano seguinte como mostra a 

Figura 2. A análise da distribuição do total mensal 

das chuvas indicam que grande parte da 

precipitação ocorre no verão (as quais 

compreendem os meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro) enquanto no inverno (junho, julho e 

julho) é a estação com menor índice de precipitação 

como pode ser observado na Figura 2. 

 Figura 2: Precipitação Pluviométrica em Catalão (GO) de 1961-

1990 

Fonte: INMET – Normais Climatológicas 1961-1990. 

 

Nesse cenário, encontra-se localizado o 

município de Catalão, localizado na região sudeste 

do Estado de Goiás, o qual apresenta latitude de -

18º 09’ 57”, longitude -47º 56’ 46”, e altitude de 

835 metros. 
 

2.2. COLETA DE DADOS 

A coleta de dados para a pesquisa foi dividida 

em duas etapas, onde a primeira, consistiu na 

observação da altura pluviométrica, em pontos 

específicos da cidade de Catalão, com a utilização 

de 10 (dez) pluviômetros modelo Ville de Paris, 

instalados a 1,5m acima do solo no espaço urbano 

para a coleta dos dados pluviométricos e em um 

segundo momento, a verificação dos sistemas 

atmosféricos atuantes sobre a região em questão por 

meio das cartas sinóticas coletadas no site do 

Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos 
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(CPTEC). Os pluviômetros foram adquiridos por 

meio de parceria entre a Universidade Federal de 

Goiás – Regional Catalão – Unidade Acadêmica 

Especial Instituto de Geografia e a 

Superintendência de Água e Esgoto (SAE). Durante 

o mês de maio de 2015 serão instalados mais 10 

(dez) pluviômetros, totalizando um total de 22 

(vinte e dois), somados ao da Estação 

Meteorológica Convencional e Automática do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
As leituras dos pluviômetros foram realizadas 

por meio de coletas diárias praticadas pelos 

responsáveis por cada localidade, sendo que para 

estas pessoas foi fornecido um treinamento de como 

proceder na medida da precipitação. A leitura foi 

realizada todos os dias às 09h00min sendo 

registrada em mm (milímetro) de chuva a cada 24 

horas. Para a escolha dos locais da instalação dos 

pluviômetros foi considerado a acessibilidade do 

local para a coleta de dados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa baseou-se na análise e 

interpretação de registros de chuvas durante 5 dias 

(03/04/2015 a 07/04/2015) obtidos a partir de 

leituras efetuadas em uma rede pluviométrica (10 

pluviômetros) e na correlação com as cartas 

sinóticas divulgadas no site do Centro de Previsão 

do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE), 

buscando assim compreender quais os sistemas 

atmosféricos estão diretamente relacionados com a 

caracterização do tempo no município de Catalão 

entre os respectivos dias, conforme mostram as 

Figuras 03 a 07. 
Rodrigues & Castro (2008) por meio de uma 

rede de pluviômetros instalados na área urbana de 

Araguari (MG) observaram que a estrutura espacial 

das chuvas é condicionada pelo deslocamento dos 

sistemas atmosféricos: a Frente Polar e as Linhas de 

Instabilidade Tropical, as quais no decorrer dos 

meses possuem diferentes direções de deslocamento 

e conduziam à distribuição diferenciada das chuvas 

nos diferentes pluviômetros. Aparentemente, como 

o eixo frontal descreve uma faixa de direção NW-

SE e seu avanço se dá para NE, com flexões, e que 

os bairros com maiores alturas de chuva estão a 

NW-N-NE da cidade. 

 
Figura 03: Carta Sinótica 03/04/2015 – Fonte: CPTEC/INPE, 

abril, 2015. 

 
Figura 04: Carta Sinótica 04/04/2015 – Fonte: CPTEC/INPE, 

abril, 2015. 

 

 
Figura 05: Carta Sinótica 05/04/2015 – Fonte: CPTEC/INPE, 

abril, 2015. 
 

 
Figura 06: Carta Sinótica 06/04/2015 – Fonte: CPTEC/INPE, 

abril, 2015. 
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Figura 07: Carta Sinótica 07/04/2015 – Fonte: CPTEC/INPE, 

abril, 2015. 

 

Legenda das Cartas Sinóticas 

 
Fonte: Climatempo 

 

Na análise sequencial das cartas sinóticas de 

superfície da 00Z no intervalo do dia 03 a 07 de 

Abril de 2015, é possível observar, dia 05/04/2015 , 

um sistema frontal atuando sobre o atlântico com 

frente fria, estendendo-se até a província de Chubut, 

Argentina, que em função do localização do centro 

de alta pressão no oceano atlântico, 30ºS/45ºW, é 

deslocada para o continente, forçando a massa de ar 

a se deslocar do sul do continente em direção ao 

centro sul, deixando a região do município de 

Catalão sobre a influência de um sistema pré-

frontal, aumentando a temperatura local iniciando 

uma zona de instabilidade no sul goiano, na 

sequência, dia 04/04/2015, pode-se observar a 

continuidade do deslocamento da frente fria para o 

centro sul do Brasil, esta, já posicionada no norte de 

Buenos Aires e do Pacífico, que ainda forçada pela 

zona de alta pressão, 31ºS/34ºW, continua 

contribuindo para o deslocamento da frente fria em 

direção a região de Catalão (CPTEC, 2015), como 

mostram as Figuras 03 e 04. 

No dia 05/04/2015, já é possível observar a 

continuidade do deslocamento da massa de ar frio 

em direção ao sudeste, ainda sobre a influência da 

alta pressão, 35ºS/26ºW, aumentando a 

instabilidade da mesorregião do sul goiano, e 

aumentando o volume de chuvas para a mesma. Em 

continuidade, quando observada a carta sinótica do 

dia 06/04/2015, é possível observar a estagnação da 

evolução da frente fria, extremo sul do Brasil, ainda 

em virtude da localização da zona de alta pressão, 

30ºW, ocasionando um maior volume de chuvas na 

região em estudo, devido, a formação de grandes 

áreas de instabilidade (CPTEC, 2015), conforme 

pode ser observado nas Figuras 05 e 06. 
Por sequência, no dia 07/04/2015, a frente 

fria já sobre o Espírito Santo, encontra-se com uma 

massa de ar quente e úmida, originária do sudoeste 

do Amazônia se estendendo ao sul do Espírito 

Santo, caracterizando uma Zona de Convergência 

de Umidade, (ZCOU), uma vez que as mesmas não 

se mantém estacionadas sobre a região (CPTEC, 

2015), como mostra a Figura 07. 
A atuação da Frente Fria caracterizou-se por 

um aumento generalizado da nebulosidade, queda 

de pressão, queda de temperatura, elevada umidade 

relativa e presença de chuvas de intensidade variada 

e distribuição irregular das chuvas no espaço 

urbano de Catalão. 

Por meio da Tabela 01, observa-se a 

variabilidade na distribuição das chuvas, cujas 

maiores alturas pluviométricas foram registradas no 

bairro Estrela nos dias 05 e 06, totalizando, 

respectivamente, 24,3 e 34,5 mm, cujas estão 

associadas a atuação dos sistemas atmosféricos 

mencionados anteriormente. 
Desse modo, Zavatini (2004) comenta que a 

visualização dos encadeamentos atmosféricos 

depende, basicamente, das respostas locais colhidas 

nas variações diárias e horárias dos elementos do 

clima (medições em superfície: estações e postos 

meteorológicos), nas cartas sinóticas do tempo 

(pressões reduzidas ao nível do mar e, se 

necessário, as dos principais níveis isobáricos) e nas 

imagens fornecidas por satélites meteorológicos. 

No entanto, interpretar e conjugar toda essa gama 

de informações e, a partir daí, vislumbrar o ritmo de 

sucessão das massas de ar e dos tipos de tempo, isto 

é, a própria dinâmica atmosférica, é uma ação de 

enfoque eminentemente geográfico, embora se 

esteja a lidar com informações predominantemente 

meteorológicas. Entende-se, assim que sem esse 

arcabouço, torna-se praticamente impossível 

praticar uma análise rítmica em Climatologia, 

abordagem adotada neste estudo. 
 
Tabela 01. Alturas pluviométricas (mm) coletada entre os dias 

03 a 07 de Abril de 2015 

3 4 5 6 7

P 01 Estrela - Reservatório - 500m³ 18º11'53.54"S 47º56'16.41"O 0,6 13,2 24,3 34,5 4,5 77,1

P 02 Castelo Branco II - Reservatórios 500m³ 19º10'49.53"S 47º56'13.54"O 0,1 12,3 18,7 23,1 4,8 59

P 03 Pontal Norte - Reservatório 500m³ 18º10'23.72"S 47º54'57.88"O * 11,4 9,5 22,6 5,4 48,9

P 04 ETA Ipanema 18º8'27.80"S 47º55'34.34"O * 9,5 16,3 19,7 9,7 55,2

P 05 ETA 18º9'16.97"S 47º56'40.29"O 0 11,7 18,8 17,5 13,4 61,4

P 06 ETA - Dimic 18º12'32.75"S 47º57'51.51"O 1,9 12,9 6 21 7,2 49

P 07 Alto da Boa Vista - Reservatório 18º10'29.20"S 47º58'0.76"O * 12 10 21,1 5,7 48,8

P 08 ETE - Dimic 18º11'17.36"S 47º58'3.83"O 0 12,8 8 13,7 7,1 41,6

P 09 PIO GOMES - Estação Convencional 18º10'12.77"S 47º57'28.92"O 0,2 11,6 12,4 26 5,2 55,4

P 10 UFG - Estação Automática 18º9'12.43"S 47º55'42.47"O 20,6 15,4 3,4 0 1,4 40,8

* Traço de chuva

PLUVIÔMETRO ENDEREÇO COORDENADAS
ABRIL 2015 (Volume em mm)

TOTAL

 
 
4. CONCLUSÕES 
 

Desta forma, o período de coleta foi 

caracterizado pela manutenção das tendências dos 
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padrões de precipitação observados em abril, com a 

passagem de frentes frias pela região Sudeste de 

Goiás, a atuação das linhas de instabilidade tropical, 

frente fria e da Zona de Convergência de Umidade 

(ZCOU). 
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GENESIS OF RAINFALL IN URBAN SPACE CATALÃO (GO) 
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Abstract. This study makes a tangent approach the genesis of rainfall in the urban space Catalão -GO and the 

objective is to as the identification of active weather systems in the municipality between the days 03-07 April 

2015. Data were collected through a network of rain gauges, Ville de Paris model, installed in ten strategic 

points of the city. It was concluded that the genesis of the rains resulted front dynamics (Polar Front 

accompanied by instability Lines Tropical), with the Cold Front is formed by the meeting of the Atlantic Polar 

Mass to Mass Tropical Atlantic, also of generating greater heights rains well as the humidity of Convergence 

Zone (ZCOU). 

 

Keywords: Catalão, Atmospheric Systems, rainfall Network, Synoptic analysis, Air Mass. 
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GEOTECNOLOGIAS: UMA ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA 
HIDROGRÁFICA RIBEIRÃO PONTE ALTA (MG), POR MEIO DE 

MAPEAMENTO TEMÁTICO. 
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Resumo:.A área a ser estudada no presente artigo, é uma parte delimitada da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 
Ponte Alta, considerado um bairro rural do Município de Uberaba (MG). Foi utilizado uma imagem SRTM, 
para calcular as cinco classes de declividade, em seguida a confecção dos mapas temáticos de declividade e 
hipsométrico. O cálculo de declividade agrupa-se dentro das classes de relevo conforme o manual de obtenção 
de terras do INCRA (2006). Esses cálculos tem o objetivo de realizar os primeiros diagnósticos de análise sobre 
o meio físico da área a ser estudada. A finalidade do mapa temático hipsométrico é relevante para ilustrar as 
características geomorfológicas da área a ser estudada. Os resultados mostraram que a área tem um relevo 
aplainado, apto para o cultivo e plantações, isso explica os motivos da região ser escolhida para obter 
plantações de cana-de-açúcar demasiadamente. Já onde o relevo se apresenta dissecado, que tem maior 
propensão à ocorrência de processos erosivos. 
 
Palavras-chave: geotecnologias. Declividade. análise ambiental. mapeamento. ___________________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO  
Nas últimas décadas o homem vem se 

preocupando e repensando a maneira de conduzir a 
sua vida e, em especial, o meio ambiente. 
Infelizmente as práticas antrópicas, de forma não 
sustentável, acaba colocando em risco a 
continuidade de sua própria existência. 

Desta forma, uma maneira a ser pensada para 
tentar reverter e explicar certas ocorrências 
negativas, em nosso meio, é relevante, a 
amostragem da configuração do meio físico por 
meio da utilização dos mapeamentos temáticos, que 
é o objetivo do presente artigo. 

Vale ressaltar que, os mapas de declividade de 
escala 1:50.000 são importantes neste estudo de 
avaliação ambiental, seguindo os critérios e padrões 
da Carta Clinográfica, De Biasi (1970), baseando-se 
nos intervalos em porcentagem proposto pelo 
INCRA (2006).  

A localização da área de estudo se concentra, 
inclusa na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ponte 
Alta, no estado de Minas Gerais, estando entre as 
coordenadas LAT 19° 41’ 12.63”S; 19° 45’ 
33,47”S e LONG 47° 40’ 52,74”O; 47° 38’ 
47,33”O, distando 30 km do centro da cidade de 
Uberaba (MG), saída a NE, dentro do limite de 
Ponte Alta seguindo pela estrada BR 262. 

Tendo como recorte os córregos: Córrego 
Varizes dos Mangues, Córrego da Paz, Córrego 

Buracão, Córrego Gordura e a malha urbana de 
Ponte Alta (MG). A área total da bacia de estudo é 
de aproximadamente de 5,2 km². 

A metodologia do presente artigo em resumo 
usa uma imagem SRTM para calacular cinco 
classes de declividade, seguindo a base teórica De 
Biasi (1970) e os valores de análise de declividade 
seguidas pelo INCRA (2006).  

Foi elaborada uma tabela a partir das classes de 
relevo para calcular os valores de capacidade do 
uso do solo, posteriormente feita uma análise dos 
resultados. O mapa temático hipsométrico, é 
relevante para ilustrar as características 
geomorfológicas da área de estudo. 

 
1. Localização da área de estudo.  

Para o presente estudo, foi escolhido um trecho 
da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ponte Alta. 
Ponte Alta é considerado um bairro rural do 
Município de Uberaba (MG). Conforme a Lei 
Complementar n° 413/2009, que regulamenta 
através do decreto 780/2009, Uberaba (MG) possui 
trinta e seis Unidades de Planejamento e Gestão 
Urbana (conhecidas como bairros) e nove Núcleos 
de Desenvolvimento Rural (conhecidos como 
bairros rurais), sendo Ponte Alta um destes nove 
núcleos de desenvolvimento. (PMU 2008). A partir 
do trevo de acesso ao bairro, por meio da rodovia 
BR 262, numa altitude de 993 metros. (Fig.1). 
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A rodovia BR 262, que dá acesso ao bairro, 
serve como divisor de águas de duas importantes: 
Bacia do Rio Uberaba e Bacia do Ribeirão Ponte 
Alta. Esses dois cursos d’água são afluentes do Rio 
Grande, rio este que divide o Triângulo Mineiro, 
região do Estado de Minas Gerais e o Estado de São 
Paulo. 

A região do alto curso da Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Ponte Alta, tem relevância significativa 
para o Município de Uberaba (MG), uma vez que, 
boa parte da região está marcada por ter seus solos 
vinculados a latossolos roxos estruturados 
provenientes da decomposição de basaltos da 
Formação Serra Geral. Essa mesma unidade 
encontra-se ainda confinada às maiores drenagens 
que dissecaram de forma mais intensa, o relevo, 
formando, por vezes, vales profundos com cursos 
d’água encachoeirados. 

Apresenta os solos de maior fertilidade dentre 
os três domínios, sendo ocupados, essencialmente, 

por cana-de-açúcar, também se fazem presentes 
projetos agropecuários bovinos, equinos, asininos, 
sementes de sjoa e milho, associados à alta 
genética, em especial nas margens das rodovias, 
entre a divisa com o Estado de São Paulo até 
Uberaba. 

Em escala geral, a caracterização 
geomorfológica de Ponte Alta (MG) pode ser 
definida pela presença de chapadões, escarpas e 
topos arredondados, em um contexto onde há 
planaltos de altitudes, melhor classificados como 
Sub-Bacia Bauru. Atribuídas às litologias do Grupo 
Bauru, como as formações Marília e Uberaba, 
sobrepostas às rochas basálticas da Formação Serra 
Geral. Explorando a Formação Marília, pode-se 
encontrar um material inconsolidado, formando os 
terrenos de maiores altitudes e menor declividade 
do Município, os chapadões.  

 

 Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ponte Alta. Ribeiro, L. L. (2015). 
Fonte: Org e Adapt. Ribeiro, L. L. (2015).  

 
2. REVISÃO TEÓRICA  

A Geotecnologia em aplicações de 
mapeamento da declividade pode adotar tarefas 
metodológicas e simplificadas de geração de mapas 
temáticos, com o auxílio das técnicas do 
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento: (Fitz, 
2008); Gianezini (2012); Santos (2004); Zaidan e 
Silva (2012); Rosa e Brito (1996); Cardoso et. al. 
(2010); Florenzano (2011). 

No presente artigo, pode-se pontuar a agilidade 
e rapidez para elaboração do mapa de declividade e 
hipsométrico para subsidiar o estudo de análise 
ambiental, seguindo a teoria de classificação das 
classes de declividade do terreno, em porcentagem, 
conforme De Biasi (1970). 

A Tabela 1 mostra os valores de referência, 
para representação cartográfica, de acordo com a 
teoria de De Biasi (1970), e também pelo INCRA 
(2006), que são: 0 – 2% (plano), 2 – 5% (suave 
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ondulado), 5– 10% (moderadamente ondulado), 10 
– 25% (ondulado), 15 – 45% (forte ondulado), 
maior que 45% (montanhoso), e maior que 70% 
(escarpado). Esses intervalos são conforme o grau 
de limitação de uso do solo em função da 
susceptibilidade a erosão.  

A Tabela 2 exibe seis classes de capacidade de 
uso da terra conforme o manual de obtenção de 
terras e perícia judicial do INCRA. 

 
Tabela 1. Classes de Capacidade de uso do solo 

conforme o Manual de obtenção de terras e 
perícias judicial do INCRA. 

Classes de 
Declividade Classes do Relevo 

0 – 2 % Plano 
2 – 5% Suave Ondulado 

5 – 10% Moderadamente Ondulado 
10 – 15% Ondulado 
15 – 45% Forte Ondulado 
45 – 70% Montanhoso 

< 70% Escarpado 
Fonte: INCRA 2006.  

Tabela 2. Classes de Capacidade de uso da terra 
conforme o manual de obtenção de terras e 

perícia judicial do INCRA. 
Capacidade 

de Uso 
I II III IV V VI 

100% 80% 61% 47% 39% 29% 
Fonte: INCRA 2006. 
 

3. METODOLOGIA  
A declividade é definida como a maior ou 

menor inclinação do relevo em relação ao 
horizonte, quanto maior a declividade de um relevo 
maior o seu potencial de escoamento superficial, 
assim as águas que correm nesse meio, descem em 
alta velocidade e aumenta o poder erosivo. Assim, 
quanto menor a declividade menor é o potencial de 
escoamento superficial e, consequentemente, menor 
o potencial erosivo. Porém, tem se a tendência de 
acúmulo das águas e a deposição do material 
transportado pelos rios, o que facilita a ocorrência 
de inundações. 

A metodologia deste artigo, em suma, consistiu 
em: 1- Aquisição da imagem satélite SRTM, no 
banco de dados, dos produtos TOPODATA. 
Posteriormente a importação para o Programa 
Arcgis 10.1®, pertencente ao LABEGEO – 
Laboratório de Geoprocessamento, da Universidade 
Federal de Goiás/RC/GO, georreferenciamento em 
UTM/WGS84; 2- elaboração dos mapas temáticos 
de declividade e hipsométrico.  

O mapa de declividade foi gerado com escala 
de 1:50.000, utilizando-se a imagem SRTM, com 
resolução espacial de 30m, no programa Arcgis 

10.1®, e o uso das técnicas slop e máscara 3 x 3, 
calculando as classes < 5%; 5-10%; 10-20%; 20-
40% e > 40% (Fig.3); 3- interpretação da Tabela ; 
4- conclusões sobre a situação na área de estudo do 
percentual das terras em termos de sua capacidade 
de uso. 

 
4. RESULTADOS E CONCLUSÕES   

Como resultados deste presente artigo, foi 
então gerado dois mapas temáticos: Mapa 
Hipsométrico e Mapa de declividade. No mapa de 
declividade consiste em cinco classes: < 5%; 5-
10%; 10-20%; 20-40% e > 40%. Essas classes 
obedecem os intervalos estabelecidos pelo INCRA 
(2006), que definem as classes de relevo em função 
da declividade e correspondem a capacidade de uso 
de cada classe de relevo. (Fig.3). 

Ao analisar a imagem, nota-se que o núcleo 
urbano do bairro de Ponte Alta (MG), foi inserido 
nas cabeceiras e margens dos córregos existentes na 
área. Na porção noroeste do mapa, próximos às 
cabeceiras das nascentes dos córregos, existia uma 
exploração de calcário, que asociado ao tipo de solo 
da região – Latossolo vermelho amarelo, profundo 
e bastante friável, acarretou sérios problemas 
erosivos na área.  

De acordo com as Tabelas 1 e 2, do presente 
artigo, nota-se que ao centro da área, são áreas mais 
aplainadas, sendo assim, sua classificação pode ser 
pontuada como relevo plano, pertencentes as 
classes < 5%, que correspondem a classe I, com 
capacidade de uso da terra de 100%. 

As nascentes estão posicionadas nas classes de 
>40%, o que representam um relevo forte ondulado, 
sendo suscetível ao surgimento dos processos 
erosivos, originados pelo escoamento superficial 
difuso, que correspondem à classe III, ou seja, 
representa 61%, correspondem a solos que, sem os 
devidos cuidados ao serem cultivadas, podem sofrer 
degradação rápida e requerer medidas complexas. 

Este artigo apresentou uma visão geral das 
aplicações de técnicas simples de Sensoriamento 
Remoto aplicadas ao problema de mapear as classes 
de capacidade de uso do solo no contexto de uma 
síntese regional dessa capacidade de uso do solo 
conforme os parâmetros do manual de obtenção de 
terras e perícia judicial do INCRA. 

Pode-se analisar que o meio físico da área 
estudada, tem como características um relevo mais 
dissecado, conforme análise da (Fig. 2), vemos um 
núcleo urbanizado do bairro Ponte Alta, assim, do 
lado direito da BR 262 (sentido Uberaba-Araxá) as 
serras existentes na região de estudo, possuem áreas 
de extensas nascentes, em forma de anfiteatros e 
contornam toda a porção norte do bairro. Neste 
lado, nasce o ribeirão Ponte Alta, que é um canal 

Anais do I CONPEEX 2015 -   489



 
 

 

 
I Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás. 

fluvial, de vazão rápida, que corre pelos vales 
estreitos do relevo. Com isso, seu poder erosivo é 
maior, o que nos revela a preocupação com a 
preservação das matas, planejamento das 

plantações, das construções as estradas e da 
extração de minérios, uma vez que, a região sofreu 
com a extração de calcário há alguns anos 
anteriores. 

  

 Figura 2: Mapa de declividade da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ponte Alta (MG) 2015. 
Fonte: Ribeiro, L. L 2015. 

 

 Figura 3: Mapa Hipsométrico da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ponte Alta (MG) 2015. 
Fonte: Ribeiro, L. L 2015. 
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______________________________________________________________________ 
GEOTECHNOLOGY: AN ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF THE 

RIVER BASIN RIBEIRÃO HIGH BRIDGE (MG), THROUGH  
MAPPING THEME  
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Abstract. The area to be studied in this article, is a specific part of the Basin of Ribeirão High Bridge, 
considered a rural district of the city of Uberaba (MG). One SRTM image was used to calculate the five slope 
classes, then the preparation of thematic maps of slope and hypsometric. The slope calculation is grouped 
within the relevant classes according to the manual of obtaining land from INCRA (2006). These calculations 
aims to carry out the first analysis of diagnostics on the physical environment of the area being studied. The 
purpose of hipspmétrico thematic map, is relevant to illustrate the geomorphological characteristics of the area 
being studied. The results showed that the area has a flattened relief, fit for cultivation and plantations, that 
explains the reasons for the region be chosen for plantations of sugarcane too. Already where the relief is 
dissected, with the greatest propensity to occurrence of erosion.  

 
Keywords: geotechnology, slope, environmental analysis, mapping. 
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O TRABALHO FEMININO NO CONTEXTO DA TERCEIRIZAÇÃO NA 

CIDADE DE CATALÃO (GO). 
ARAÚJO, Laudicéia Lourenço de. E-mail: laudiceia.geografia@gmail.com 

Aluna do Programa de Pós-graduação em Geografia, nível mestrado da Unidade Acadêmica 

Especial - Instituto de Geografia - Regional Catalão - UFG. 
Resumo: O presente texto tem como objetivo demonstrar as transformações ocorridas no mundo do trabalho ao 

longo das últimas décadas, em especial a criação e regulamentação das empresas terceirizadas.O trabalho 

terceirizado se configura em uma nova maneira de inserção da força de trabalho de homens e mulheres que 

assumem responsabilidades nas atividades meios das empresas prestadoras de serviços a outras empresas 

localizadas no município. Sabe-se que o processo de ampliação do modo de produção capitalista focalizado na 

elevação dos lucros tem afetado a classe trabalhadora de modo geral. O trabalho feminino no contexto da 

terceirização na cidade de Catalão (GO) tem-se mostrado de forma precária, principalmente quando as 

mulheres realizam atividades na limpeza e conservação do ambiente de uma empresa contratante. Temos como 

metodologia a pesquisa qualitativa, pois buscamos um aprofundamento de como o trabalho feminino nas 

empresas terceiras é realizado e também a regulamentação que está em andamento no senado; a fim de atingir 

nossos objetivos utilizaremos da pesquisa teórica, no intuito de fazer uma análise do mundo do trabalho diante 

da teoria marxista. As novas formas de trabalho apresentadas no decorrer das últimas décadas tem despertado 

o interesse de pesquisadores que buscam em suas pesquisas dialogar com a realidade posta para a classe 

trabalhadora, dentre estes destacamos Nogueira (2006) retrata o trabalho feminino no universo produtivo e a 

precarização, Druck e Franco (2007) que pesquisam o processo de terceirização no Brasil, e outros 

pesquisadores que nos auxiliam na elaboração deste texto. 

Palavras - chaves: trabalho feminino, terceirização, precarização. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este texto tem como finalidade analisar a 

regulamentação da terceirização no Brasil, tendo 

como foco as trabalhadoras que assumem a função 

de limpeza e conservação em empresas terceiras 

localizada na cidade de Catalão (GO), 

possibilitando o entendimento de todas as causas 

dos fenômenos advindos da terceirização no 

denominado setor de serviços.  

A complexidade no mundo do trabalho teve 

como marco central o processo denominado pelo 

geógrafo britânico David Harvey (2011) de 

acumulação flexível do capital, configurando-se no 

surgimento de novos setores da produção com a 

prática da flexibilização e a criação do “setor de 

serviços” que emprega muita força de trabalho, nas 

quais se incluem as trabalhadoras. 

O autor argumenta também que a transição do 

regime fordista para a acumulação flexível foi 

marcada pela revolução no papel das mulheres nos 

mercados de trabalho dentre as décadas de 70 a 80.  

Podemos perceber que a inserção das mulheres 

no processo produtivo integra a reprodução do 

capital de maneira barata e eficiente, mas não nos 

esqueçamos que as mulheres sempre fizeram parte 

do mundo do trabalho como coadjuvantes, 

presentes na manutenção do sistema de 

acumulação, e são elas, de modo geral, que 

realizam as atividades domésticas.  

No processo de industrialização as mulheres 

acompanharam as mudanças na inserção da força 

de trabalho, e mesmo quando inseridas no espaço 

produtivo as atividades domésticas continuaram 

reservadas à mulher. Este fenômeno social aos 

poucos originou a família operária patriarcal. “[...] 

marido provedor e esposa provedora complementar 

e dona de casa, confirmando a divisão sexual 

desigual do trabalho que se mantém até o presente.” 

(NOGUEIRA, 2006, p.26). 

O emprego para as mulheres é de extrema 

importância para a emancipação social, trazendo 

consequências benéficas à sociedade e a própria 

empresa terceirizada. Em contraste a essa 

emancipação está a intensa precarização da 

atividade laboral de homens e mulheres.  

 

2. TRABALHO FEMININO: reflexões iniciais. 

 
Sabe-se que o processo denominado de 

reestruturação produtiva do capital que se efetivou 

na década de 70, esteve ligado diretamente à 

criação e permanência da terceirização. Por meio da 

horizontalização da produção industrial foi possível 

repassar as atividades acessórias à outra empresa 

terceira. Trazendo benefícios à empresa contratante, 

no que tange a redução nos custos de produção e ao 

controle de estoques.  

As mulheres encontram no trabalho terceirizado 

a porta de entrada para o mercado de trabalho, no 

entanto elas são submetidas a uma dupla, ou até 

mesmo uma tripla jornada de trabalho quando estas 

têm outras responsabilidades domésticas que 

extrapolam os limites do lar.  
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Há uma jornada doméstica preenchida com os 

afazeres do lar (alimentação, limpeza e o cuidado 

de filhos/as) e outra que se efetiva na limpeza do 

ambiente de trabalho de outros/as trabalhadores/as, 

após o término do trabalho formal elas retornam 

para seus lares dando continuidade aos afazeres 

domésticos.  
Isso no caso das trabalhadoras terceirizadas na 

área de limpeza, pois para outras a jornada é 

diferente – enfrentam o mesmo processo produtivo 

que os homens – exemplo o chão de fábrica – e em 

casa continuam com as tarefas domésticas. 

Para Nogueira (2006) a divisão sexual do 

trabalho é um fenômeno histórico e social porque 

se transforma e se reestrutura da forma como o 

capitalismo necessitar, e acrescenta que 

 
o trabalho doméstico fica sob a 

responsabilidade das mulheres, 

independentemente de elas terem ou não 

um emprego no mercado de trabalho. 

Vale acrescentar que a atividade 

doméstica não assalariada, realizada na 

esfera reprodutiva, é também uma forma 

evidente de trabalho apesar de bastante 

distinta da forma assumida pelo trabalho 

assalariado no mundo da produção. 

(NOGUEIRA, 2006, p.28). 

 

Nota-se que a questão de gênero no complexo 

mundo do trabalho é centralizada nas relações de 

poder, de dominação do homem sob as mulheres, 

sustentando o perfil da família patriarcal, e no que 

se referem ao salário, as mulheres ficam em 

desvantagem, pois recebem menos que os homens.  

No emprego as mulheres encontram as 

dificuldades da flexibilização dos direitos 

trabalhistas, fruto da reestruturação produtiva do 

capital, que se aplica não só nas jornadas de 

trabalho, a exemplo do banco de horas, como 

também na remuneração com salários flexíveis (a 

parcela fixa variável chega a representar 60% do 

total e dependem das metas, produtividade, 

criatividade, etc...), no contexto da organização do 

trabalho que se fundamenta nos princípios do just-

in-time. (THÉBAUD- MONY e DRUCK, 2007).  

Essa situação coloca as trabalhadoras em 

condições degradantes, forçadas a trabalharem mais 

em menos tempo e em momentos de alta demanda, 

com uma carga horária diária superior a oito (08) 

horas, reduzindo as horas de descanso, repercutindo 

no aumento das doenças do trabalho. 

De fato a condição das mulheres no mundo do 

trabalho se caracterizou em uma intensa 

precarização na atividade profissional feminina, 

sendo seu trabalho visto como complementar, ainda 

que seus salários equilibrem a renda familiar.  

Considerando que a terceirização é uma das 

formas de inserção da força de trabalho de homens 

e mulheres, assumindo as atividades acessórias nos 

diversos setores da produção, em diferentes 

modalidades e formas de trabalho, Thébaud-mony e 

Druck (2007) a entendem 

 
[...] como a principal forma ou dimensão 

da flexibilização do trabalho, pois ela 

viabiliza um grau de liberdade do capital 

para gerir e dominar a força de trabalho 

quase sem limites, conforme demonstra a 

flexibilização dos contratos, a 

transferência de responsabilidade de 

gestão e de custos trabalhistas para um 

“terceiro”. [...] (THÉBAUD- MONY e 

DRUCK, 2007, p.28). 

 

A terceirização é uma das maneiras encontradas 

pelo capital para gerenciar a força de trabalho 

praticamente sem limites, utilizando a 

flexibilização no processo de produção, buscando 

como resultado maior eficiência e, sobretudo 

redução de custos com a força de trabalho. Isso 

resultou para a classe trabalhadora uma maior 

instabilidade no emprego, perda de direitos 

trabalhistas conquistados ao longo da história 

brasileira e uma intensa precarização.  

Com a aprovação do Projeto de Lei (n° 

4.330/2004) a inserção da força de trabalho, em 

especial as mulheres nas empresas terceirizadas irá 

representar uma intensificação na precariedade da 

realização do trabalho de limpeza e conservação, 

pois não haverá uma estabilidade e diante da 

rotatividade as trabalhadoras terão alguns 

benefícios cortados, como o seguro desemprego 

que só é efetivado após um ano de carteira 

assinada. 

De acordo com Borges (2007) a inserção da 

classe trabalhadora em trabalhos precários, tem 

como efeito uma atualização de formas de 

contratação e uso da força de trabalho pautada na 

superexploração, não mais apenas como um traço 

estrutural do modelo de desenvolvimento seguido 

pelo país, mas como componente-chave do 

capitalismo globalizado, suas 

 
[...] abrangências estão diretamente 

relacionadas com a posição do país no 

sistema econômico mundial, com a 

capacidade de resistência de cada 

sociedade e com o grau de consolidação 

das conquistas dos trabalhadores no 

passado (BORGES, 2007, p.89). 

 

 O processo de precarização nas condições de 

inserção de homens e mulheres no complexo 

mundo do trabalho tem demonstrado maior 

precarização e perda de direitos trabalhistas. 

Vivemos sob um sistema que tem como objetivo a 

destruição do emprego e aumento do trabalho, 
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baseado em uma politica neoliberal que impõe à 

classe trabalhadora condições degradantes e com a 

superexploração na realização de seu trabalho. 

 No que se refere à terceirização no serviço de 

limpeza as perdas trabalhistas são mais acentuadas, 

pois na sua maioria são atividades que exigem 

pouca escolaridade, as atividades centrais são 

destinadas aos/as trabalhadores/as mais 

escolarizados. 

Compreendemos que a reestruturação produtiva 

vivenciada no Brasil remodelou as atividades das 

prestadoras de serviços nas áreas de limpeza e 

conservação que são centrais no processo 

produtivo, alterando a organização estrutural do 

emprego no setor produtivo. A remuneração e 

direitos trabalhistas foram eliminados ou 

enxugados, a rotatividade de trabalhadores/as em 

empregos precários, dentre outras mudanças.  

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 

Como demonstrado no decorrer de nosso texto, 

o trabalho terceirizado realizado por homens e 

mulheres nas empresas que prestam serviços de 

limpeza e conservação a outras empresas, no 

município de Catalão (GO) tem se caracterizado 

como precário e emancipatório; precário pela perda 

de direitos trabalhistas conquistados ao longo das 

lutas trabalhistas, pela alta rotatividade, em 

contrapartida está à emancipação social das 

mulheres que ocupam cada vez mais os postos de 

trabalho, possibilitando algumas conquistas na 

esfera pública. 

 Outro fator a destacar são as condições de 

realização do trabalho, as trabalhadoras se 

submetem a trabalhos que afetam a saúde, por 

exemplo, carregar baldes cheios de água, exercícios 

repetitivos durante a limpeza de determinado 

ambiente, etc. Há também a restrição dos benefícios 

que os/as trabalhadores/as da empresa contratante 

recebem e que os/as terceirizados/as não recebem, 

como plano de saúde.  

Para a empresa contratante as vantagens são 

bastante favoráveis, pois há a redução dos custos 

com a produção e esta pode se dedicar a sua 

atividade principal, passando para a empresa 

terceira os conflitos trabalhistas que por ventura 

aparecerem, o que representa a fragmentação da 

classe trabalhadora.  
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Abstract: This paper aims to demonstrate the changes occurring in the labor market over the past decades, 

especially the creation and regulation of contractors. The outsourced work is configured in a new way of 

insertion of the male workforce and women who take responsibility in media activities of companies providing 

services to other companies located in the county. It is known that the enlargement process of the capitalist mode 

of production focused on high profits has affected the working class in general. The women's work in the context 

of outsourcing in the city of Catalão (GO) has proved precariously, especially when women perform activities in 
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cleaning and conservation of the environment of a contracting company. We can qualitative research 

methodology, as we seek a deepening of how women's work in third parties is performed and also the regulations 

that is underway in the Senate; in order to achieve our goals we will use the theoretical research in order to 

make a world of work analysis on Marxist theory. The new forms of work presented over the past decades has 

aroused the interest of researchers who seek in their research dialogue with the reality set for the working class, 

among these we highlight Nogueira (2006) portrays the female work in the productive world and the precarious, 

Druck and Franco (2007) researching the outsourcing process in Brazil, and other researchers who assist us in 

this writing. 

Keywords: female labor, outsourcing, casualization. 
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Resumo: O objetivo da nossa Pesquisa é compreender as características da agricultura familiar, e a 

participação da mulher dentro da comunidade Ribeirão no município de Catalão (GO). Como a nossa Pesquisa 

está em andamento, vamos trazer aqui um resumo da mesma. Vamos retratar aqui um esboço da nossa pesquisa 

teórica e nossa metodologia utilizada para a Pesquisa de campo. A pesquisa de campo será na comunidade 

Ribeirão no município de Catalão (GO). Nosso intuito será fazer entrevistas com os (as) agricultores (as) 

familiares através de formulários.  Segundo conversas com o agente de saúde, a Comunidade possui 60 famílias, 

portanto entrevistaremos 30% dessas famílias, totalizando em 18.  

 

Palavras-chave: Agricultura familiar, mulheres, comunidade Ribeirão. 

___________________________________________________________________________ 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

    

As discussões sobre a presença da mulher na 

agricultura familiar é um assunto novo e requer 

estudos mais específicos sobre o tema. A mulher 

agricultora assume várias funções dentro da família, 

como cuidar dos afazeres domésticos e ainda 

colaboram nos trabalhos que geram renda. Sendo 

assim estre trabalho busca compreender as 

características da agricultura familiar, e a 

participação da mulher dentro da comunidade 

Ribeirão no município de Catalão (GO). Como a 

nossa Pesquisa está em andamento, vamos trazer 

aqui um resumo da mesma.  

Por volta da década 1970, o espaço agrário 

brasileiro começa a passar por grandes mudanças na 

modernização do e no campo. Com isso, surgem 

programas para as áreas rurais, e principalmente 

trazer a tecnologia, como maquinários, insumos 

agrícolas, fertilizantes e agrotóxicos.  Este pacote 

tecnológico é denominado como Revolução Verde, 

e por isso a modernização nas áreas rurais começa a 

ter um papel significativo nas exportações de grãos 

para o mercado externo. 

O processo de modernização agrário atinge 

somente os grandes proprietários de terras que são 

disponibilizados os créditos fornecidos pelo Estado. 

Sendo assim, os pequenos proprietários, ou seja, os 

agricultores familiares começam a enfrentar 

problemas econômicos, sociais e territoriais. Diante 

disso, surgiram estratégias sociais e econômicas na 

produção familiar. Dentre essas estratégias está o 

trabalho feminino, que contribui de maneira 

significativa para a sobrevivência do grupo familiar. 

As feiras livres é uma forma das mulheres 

ajudarem na renda familiar, pois vendem os seus 

produtos comercializados pela mão de obra 

familiar. Essas feiras acontecem nos dias de quarta-

feira n bairro Ipanema no município de Catalão 

(GO). 

Para a Geografia esse estudo tem a 

oportunidade de conhecer a realidade do espaço 

agrário brasileiro com recorte na comunidade 

Ribeirão no município de Catalão (GO). 

Compreender a agricultura familiar, ou seja, os 

pequenos proprietários e enfatizar a relevância do 

trabalho das mulheres para a sobrevivência das 

famílias no rural. 

O interesse pessoal pela temática ocorreu por 

ter vivido a minha infância no rural, na cidade de 

Araguari (MG), no qual sou natural. E pelos 

estudos que já vem sendo realizados no Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Socioambientais 

(NEPSA/CNPq), no qual faço parte desde fevereiro 

de 2013. Os projetos desenvolvidos pelo núcleo são 

referentes ao rural no âmbito regional, que 

possibilita a oportunidade de conhecer melhor a 

realidade da agricultura familiar e em especial 

enfatizar a mulher e suas contribuições. 

Para a realização do mesmo foi feita uma 

revisão da literatura pertinente ao assunto, como os 

clássicos sobre agricultura familiar, sobre 

comunidade, e a mulher no meio rural. Tais como: 

Abramovay (1992 e 2002), Ammann (1985), Buber 

(1987), Blum (2001), Caume (1997), Claval (1999), 

Lamarche (1993), Tedesco (1999), Woortman 

(1995) e entre outros. Livros sobre metodologia 

como: Gil (1999), Luna (2007) e entre outros.  
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Trabalhos acadêmicos como teses e dissertações de: 

Dourado (2013), Guimarães (2010), Mendes 

(2005), Mendonça (2004), Mesquita (2013), 

Venâncio (2008). 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

TEÓRICA 

 

 
Há poucos trabalhos na área da Geografia que 

tem a mulher como objeto de estudo na agricultura 

familiar. Muitos trabalhos nessa área abordam 

estratégias de produção, modo de vida, identidade, 

cultura, movimentos populares e entre outros. Por 

isso essa pesquisa tem o objetivo discutir as 

características da agricultura familiar e a 

participação da mulher na comunidade Ribeirão no 

município de Catalão (GO).  Nessa seção faremos 

uma abordagem teórica sobre conceitos e principais 

autores que discutirão ao longo da pesquisa.  

Revisões de literaturas pertinentes ao assunto, 

como os clássicos sobre agricultura familiar, sobre 

comunidade, a mulher no meio rural e as feiras 

livres. Tais como: Abramovay (1992 e 2002), 

Ammann (1985), Buber (1987), Blum (2001), 

Caume (1997), Claval (1999), Lamarche (1993), 

Tedesco (1999), Woortman (1995) e entre outros. 

Trabalhos acadêmicos como teses e dissertações de: 

Dourado (2013), Guimarães (2010), Mendes 

(2005), Mendonça (2004), Mesquita (2013), 

Venâncio (2008). 

Os estudos sobre agricultura familiar ou 

pequena agricultura ou agricultura camponesa, 

estão ligados no campo da Sociologia e da 

Economia, e vem crescendo nos estudos 

geográficos. São terminologias que para Hespanhol 

(2000), caracterizam a produção rural familiar. 

Neste trabalho usaremos a terminologia agricultura 

familiar, que é caracterizado pela mão de obra 

familiar, onde cada integrante da família 

desempenha um papel dentro da sua comunidade. 

Estudiosos como Abramovay (1992 e 2002), e 

Lamarche (1993) definem e caracterizam a 

agricultura familiar. Abramovay (1992) afirma que 

a agricultura familiar caracteriza pelo controle da 

família sobre os meios de produção (terra, mão de 

obra, instrumentos de trabalho) e, ao mesmo tempo, 

é a principal responsável pela efetivação do 

processo de trabalho. Quer dizer, a produção 

familiar corresponde a uma unidade de produção 

agrícola onde há relações com o espaço e com as 

dinâmicas do sistema de trabalho, no vínculo entre 

a família e seu entorno sociocultural. O autor 

ressalta também a importância da agricultura 

familiar na produção de gêneros alimentícios 

básicos, pois garantem a subsistência e a 

reprodução da própria família na comunidade. 

Para entendermos como define comunidade foi 

escolhido autores como: Amann (1985), Claval 

(1999) e Woortmann (1995). Sendo assim, para 

Woortmann (1995) a comunidade se define por 

habitantes ligados pelos laços de parentesco, 

compadrio e afetividade. Os casamentos entre os 

membros são frequentes, pois garante a circulação 

do patrimônio dentro da comunidade. Sobre a 

comunidade Ribeirão buscam-se noções como a 

quantidade de habitantes e suas relações com a 

cidade, além do tipo de ligação afetiva existente 

nesse meio. A forma de organização na comunidade 

Ribeirão baseia-se fundamentalmente na unidade 

familiar e na interdependência entre as famílias, 

sendo esses elementos presentes numa produção 

caracterizada pela agricultura familiar. 

A cultura patriarcal é um elemento que também 

está presente na comunidade Ribeirão, é definido 

que o homem é o ‘’chefe’’ e trabalha para sustentar 

a família. O trabalho feminino desenvolvido na 

agricultura familiar além dos roçados, a casa e os 

terreiros funcionam para as mulheres, onde 

realizam o processamento dos alimentos (feitura de 

queijos, requeijão e doces, por exemplo), além dos 

cuidados com os pequenos animais (galináceos e 

suínos), e a horta. Na agricultura familiar, 

associada à divisão sexual há também uma divisão 

etária. Homens e mulheres, de acordo com a idade e 

o ciclo de vida familiar, ocupam posições 

diferenciadas na produção dos grupos domésticos. 

Estas posições são pautadas por relações de poder, 

hierarquias, conflitos.     

Mendes (2005) e Mesquita (2013) salientam 

que há várias diferenças entre as famílias, como 

socioculturais e econômicas. O lugar que a mulher 

ocupa no processo produtivo é considerado sempre 

em segundo lugar, tanto pelos homens como pelas 

mulheres. Sendo assim a família agrícola acredita 

que a mulher atua na condição de “ajudante”, 

porém essa ajuda como, cuidar dos afazeres 

domésticos, cuidar da horta, preparo de suínos, 

fazer o queijo, o requeijão contribui na renda da 

família agricultora.   

Mesquita (2013), ao analisar o papel das 

mulheres na comunidade Rancharia em Campo 

Alegre de Goiás, salienta que a principal fonte de 

renda é do leite, e a tarefa de lidar com o gado é 

vista como masculina. Assim, não só o homem é 

considerado como responsável pela família, mas a 

mulher tem participação para a família também. 

Mendes (2005), ao definir as características 

socioeconômicas da produção rural familiar das 

comunidades Coqueiro, Morro Agudo/Cisterna, 

Ribeirão e Mata Preta, município de Catalão (GO) 

no período de 2003 a 2005, salienta que em 
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algumas unidades familiares a produção de 

alimentos como a farinha de mandioca, polvilho, 

farinha de milho, conservas, licores de frutas da 

estação, doces em calda e pedaços, geleias de 

mocotó, queijos, requeijão e quitandas são 

comercializados nas feiras locais e em outras 

cidades próximas, junto com as hortaliças, aves e 

ovos.       

As feiras livres são lugares onde os produtores 

familiares frequentam e as utilizam como espaço 

para a comercialização de seus produtos, nem 

sempre vendem exclusivamente aquilo que 

produzem em sua terra. Muitos deles, além de 

comercializarem os produtos do trabalho familiar 

acabam expandindo a variedade dos produtos que 

comercializam, havendo casos em que o produtor 

durante a semana trabalha na lavoura e cuida do 

gado e no dia de realização da feira monta uma 

barraca onde vende o que produziu com o trabalho 

familiar e também o que foi comprado de 

camponeses que não costumam usar as feiras livres 

para vender seus produtos (DOURADO, 2013, p. 

7).      

Segundo Dourado (2013), uma característica 

marcante das feiras livres é a presença da mulher, 

que assume papel de destaque, participação essa 

indicadora de mudanças no papel da mulher na 

divisão do trabalho na unidade camponesa. Trata-se 

de uma nova perspectiva para as mulheres que 

ficavam ocupadas e submetidas aos trabalhos 

“menos importantes” na unidade familiar para 

assumir destaque na busca pelo sustento da família  

Sobre a participação feminina nas feiras livres, 

Guimarães e Mesquita (2009) destacam que No 

campesinato as mulheres sempre desempenharam 

um papel fundamental, já que são parte da mão-de-

obra familiar, cuidando, primeiramente, dos filhos, 

e da casa, juntando-se aos demais membros para o 

trabalho na produção agrícola, pecuária e artesanal 

apoiada pelas necessidades de 

autossuficiência/autoconsumo e, por outro lado, 

venda de seus excedentes para obter recursos 

necessários à compra de produtos e serviços que 

não produzem, isto é, relacionando se com o espaço 

público.      

O trabalho e a presença da mulher no meio 

rural têm um papel importante para a vida das 

famílias agricultoras, ele garante a sobrevivência e 

a reprodução da família e, contribui com a renda 

familiar. Tedesco (1999) expõe que o trabalho 

feminino é visto além de sua contribuição para o 

bem-estar da família, pois é expressivo o esforço 

que fazem para encontrar formas de gerar rendas 

adicionais para o núcleo familiar, aumentando, 

assim, sua carga de trabalho. Assim, vê-se a 

necessidade da valorização do trabalho feminino.  

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 
Como nossa Pesquisa ainda está em 

andamento, ainda não têm os resultados e 

conclusões da mesma. O que temos pronto é o 

referencial teórico, conforme mostramos um pouco 

aqui nesse resumo e estamos terminando a nossa 

Pesquisa de campo.  

A pesquisa de campo é uma atividade relevante 

para as investigações de qualquer natureza. A 

pesquisa em questão possibilitará o conhecimento e 

a compreensão dos fenômenos da realidade 

investigada e, ainda, a interação com os sujeitos. 

Busca-se com a pesquisa empírica compreender as 

características da agricultura familiar e a 

participação da mulher na comunidade Ribeirão do 

município de Catalão (GO). 

A empírica será feita na comunidade Ribeirão 

no município de Catalão. A comunidade foi 

escolhida por existir produção diversificada 

destinada, sobretudo, para o consumo familiar e o 

excedente comercializado. De acordo com o 

Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), 

a comunidade Ribeirão possui aproximadamente 60 

famílias que são cadastradas no Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

A produção agropecuária na Comunidade se 

baseia nas produções de hortaliças, grãos e animais, 

como bovinos, suínos e aves, tendo a atividade 

leiteira, predominando nas famílias. Esse alimentos  

são vendidos no comércio local e também nas feiras 

livres no município de Catalão (GO). 

Uma das principais técnicas empregadas na 

pesquisa será a observação e a entrevista 

(estruturada e semiestruturada). Para Marconi e 

Lakatos (2003), a observação é um instrumento que 

visa à produção de informações, a qual utiliza os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade. Para as autoras não consiste apenas em 

ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se almejam estudar.  

Triviños (1987) expõe que observar não é 

simplesmente olhar. É destacar num conjunto 

(objetos, pessoas e animais) algo específico, 

aferindo atenção em suas características (cor, 

tamanho, entre outros). Para o autor, esse recurso 

permite descobrir seus aspectos de aparências e 

mais profundos, até captar sua essência numa 

perspectiva, ao mesmo tempo, específica e ampla 

de contradições e dinamismos de relações. 

Essas contribuíram para a compreensão das 

características peculiares da comunidade, tanto no 

âmbito socioeconômico, cultural e opiniões dos 

sujeitos. Gil (1999) expõe que, a entrevista é 

considerada como um encontro entre duas pessoas 

por meio de uma conversação formal e interesseira, 
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sendo assim uma interação social. A finalidade 

principal dessa técnica é a obtenção de informações 

sobre determinado objetivo ou problema. 

A entrevista estruturada para Marconi e 

Lakatos (2003) é aquela em que o entrevistador 

segue um roteiro/formulário previamente 

estabelecido, isto é, as perguntas feitas ao indivíduo 

são predeterminadas. Assim, ela se realiza com um 

formulário elaborado e é efetuada de preferência 

com pessoas selecionadas de acordo com um plano. 

Já a entrevista semiestruturada tem a vantagem uma 

maior flexibilidade em relação à duração e às 

perguntas podendo repetir e/ou reformulá-las. 

Oferece, ainda, maior oportunidade para avaliar e 

registrar as reações e gestos do entrevistado, além 

de contribuir para obtenção de respostas mais 

espontâneas e fornecer a possibilidade de fazer 

surgir questões inesperadas ao entrevistador que 

podem ser de grande utilidade para a pesquisa. 

Como na comunidade há 60 famílias, 

pretende-se fazer 18 entrevistas, sendo 30% da 

amostra nas propriedades que residem mulheres. De 

acordo com Alves-Mazzotti e Gewandznajder 

(2002), a coleta de dados deve ser encerrada quando 

as informações obtidas já estão suficientemente 

confirmadas e o surgimento de novos dados se 

torna cada vez mais raro. Acredita-se que com essa 

amostra teremos todas as informações para o 

objetivo da pesquisa. 

A partir do formulário de entrevista 

espera-se ter informações como: a) caracterização 

do imóvel/identificação e localização do 

estabelecimento, b) identificação do entrevistado, c) 

caracterização da família e do proprietário do 

imóvel, d) renda agrícola e não agrícola, e) 

identificação de famílias no imóvel, f) composição 

familiar, g) escolaridade, h) força de trabalho, i) 

contratação de serviços no estabelecimento, j) bens 

de consumo, comunicação e transporte, l) 

características da pecuária, o) produtos cultivados, 

p) produção e comercialização  

 As entrevistas com os agricultores (as) 

familiares têm por intuito compreender as 

características socioculturais das comunidades, a 

sua valorização e importância na comunidade e 

entender quais as dificuldades que as famílias 

encontram pra viver e sobreviver no campo. As 

conversas informais com os ACS objetivaram 

identificar as condições socioeconômicas dos 

moradores e as dificuldades que esses enfrentam. 

Não faremos uso de participantes com idade menos 

de 18 anos, pois o nosso intuito é conhecer a 

realidade dos ‘’chefes’’ da família e suas esposas, 

ou seja, os agricultores (as) familiares. Com isso, 

garantimos a privacidade dos participantes não 

colocando os seus nomes na pesquisa.  

Na pesquisa de campo será realizada a 

produção de um documentário fotográfico. A 

fotografia é tomada pelo pesquisador como um 

documento de sociabilidade, que expressa à 

diversidade de mentalidades e de perspectivas que 

se refletem na composição fotográfica e expressam 

a vivência e a experiência diferencial de classes 

sociais.      

A fotografia fornece muito mais do que 

está exposto externamente, ela fornece indicações 

sobre a realidade retratada, e também, sobre o olhar 

daquele que a produziu. Através da fotografia 

possibilita o leitor uma maior compreensão 

analítica do objeto/sujeito. 

Todo material coletado em campo será 

obtido especificamente para os propósitos da 

pesquisa. Portanto conforme mencionados, os 

procedimentos metodológicos serão utilizados para 

alcançar os objetivos e resultados esperados. Além 

da pesquisa teórica e documental, serão utilizadas 

as técnicas de entrevista estruturada e 

semiestruturada e a observação, contribuindo para a 

produção de informações. 
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Abstract. The goal of our research is to understand the characteristics of family farming, and women's 

participation within the community in the municipality of Ribeirao Catalan (GO). As our research is ongoing, 

we will bring here a summary of it. We portray here an outline of our theoretical research and our methodology 

for field research. The fieldwork will be in Ribeirao community in the municipality of Catalão (GO). Our aim 

will be to make interviews with (the) farmers (the) family via forms. According to conversations with the health 

worker, the community has 60 families, so will interview 30% of these families, totaling 18. 

 

Keywords: Family farmers, women, Ribeirao community. 
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VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NO EPISÓDIO DE INVERNO NA CIDADE 

DE LAGOA FORMOSA (MG): OS FATORES GEOGRÁFICOS COMO 

FATOR DETERMINATE DO MICROCLIMA 
Castro, Francielle de Siqueira, franciellesiqueiracastro@gmail.com1

 

Costa, Rildo Aparecido, rildocosta1@yahoo.com.br² 

  

1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia/Universidade Federal de 

Goiás/Regional Catalão – UFG/PPGGC/RC 

 2Docente do Curso de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia/ Campus Pontal - 

UFU/FACIP e Professor convidado do Programa de Pós-graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão – UFG/PPGGC/RC 

 

Resumo: Objetivou-se com este trabalho analisar as variações climáticas do episódio de inverno na cidade de 

Lagoa Formosa (MG) e atuação dos fatores geográficos como principais atuantes no microclima, no ano de 

2014. Para tanto foram utilizadas bibliografias básicas das quais retratavam a temática, clima urbano, 

pesquisadas em artigos, livros, dissertações e teses que se mostraram essenciais para as discussões teóricas e o 

embasamento empírico. O Sistema Clima Urbano de Monteiro (1976), foi a base para a proposição 

metodológica apresentada. Foi utilizado o modelo de transectos, que consiste na demarcação e coleta de dados 

de temperatura e humidade do ar em pontos espalhados pelo sítio urbano, de forma abarcar, também, os 

espaços periurbanos. Os dados foram coletados, tabulados e especializados em forma de gráficos, apresentando 

a realidade térmica do recorte de estudo. As características diagnosticadas com os dados comprovam a 

associação das temperaturas com os fatores geográficos encontrados na cidade, como altitude, uso e ocupação 

do solo e áreas verdes (praças e Lagoa D’água). 
 
Palavras-chave: clima urbano; transectos móveis, Lagoa Formosa (MG). 

___________________________________________________________________________ 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

A rápida multiplicação da população humana 

mundial nos últimos anos - em 1900 somava 1 650 

000 habitantes, em 2014 esse número saltou para 

aproximadamente 7 268 663 413 habitantes; desse 

montante 54% vive em áreas urbanas, uma projeção 

que deve chegar a 66% em 2050, segundo a ONU - 

e sua ocupação nos mais inimagináveis espaços nas 

áreas urbanas, acarretou na sua adaptação com 

facilidade às condições a ele delimitadas: 

climáticas, topográficas, espaciais e sociais. O 

reflexo da influência antrópica sobre o espaço 

urbanizado traduz-se em diversos fenômenos 

ambientais urbanos como ilha de calor, efeito 

estufa, poluição atmosférica, inversão térmica, 

impermeabilização do solo.  

Dentre as reconfigurações propiciadas pela 

ação antrópica sobre o espaço urbanizado as 

alterações climáticas urbanas foi a que chamou a 

atenção, para o desenvolvimento deste estudo, pelo 

fato de as áreas urbano-industriais representarem a 

mais profunda modificação humana da superfície.  

As preocupações com as alterações 

atmosféricas da cidade e de seus arredores têm sido 

tratadas antes mesmo da revolução industrial e, com 

seu desenvolvimento, as preocupações se tornaram 

mais evidentes, o que despertou para os primeiros 

estudos do clima urbano. Porém, foram nas últimas 

três décadas (1980-2009) que o homem passou a 

observar, de forma mais atuante, as mudanças 

sensíveis nas escalas microclimáticas e 

mesoclimáticas. No Brasil os estudos sobre o clima 

urbano ganharam destaque, a partir, da década de 

1960 quando os problemas ambientais, como 

poluição do ar e inundações, se tornaram mais 

intensas, principalmente nas grandes metrópoles. 

Este fato colaborou para que estudiosos da área se 

preocupassem em expandir as pesquisas no cenário 

brasileiro, sobre as alterações climáticas.  

Monteiro (1976), em sua tese “Teoria e Clima 

Urbano”, apresenta-se como um dos incentivadores 

na área com novas abordagens metodológicas para 

o estudo e fez associações entre os elementos do 

Sistema Clima Urbano (SCU), em que o ambiente 

natural não se desvincula do social, associando aos 

canais de percepção humana. Neste caso trataremos 

do canal I, subsistema termodinâmico, no intuito de 

fazer análises sobre o processo de atuação dos 

fatores geográficos, naturais e antropizados, no 

clima urbano tendo como recorte a cidade de Lagoa 

Formosa (MG), durante os episódios de campo no 

inverno de 2014. 
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2. CONTRUÇÕES 

TEÓRICO/METODOLÓGICAS 

2.1. Concepções teóricas  

O desenvolvimento significativo do setor 

industrial em meados do século XX foi um dos 

motivos pelo qual o campo brasileiro começa a 

perder visibilidade perante aos centros urbanos que 

se intensificaram, um processo que proporciona 

uma nova caracterização da divisão territorial do 

trabalho, na qual o modelo urbano-industrial 

começa a ser tomado como ponto central. As 

transformações que ocorreram, são resultados da 

inserção do país no processo de globalização e 

culminaram, com a integração nacional, na 

formação e ampliação de uma rede urbana nacional. 

Diante deste contexto, grande parte das áreas 

pertencentes ao Cerrado, no Brasil, passou a se 

organizar no modelo agrícola moderno, e então 

após os anos de 1970, a “antiga” estrutura da 

fazenda autossuficiente perde significado para as 

atuais dinâmicas que envolvem as relações 

tipicamente capitalistas, assim os vínculos com a 

indústria, com a agroindústria e com o capital 

financeiro se tornam intensos. E é nessa mesma 

conjuntura que os municípios de pequeno e médio 

porte começam a ganhar visibilidade no sistema 

urbano brasileiro, entre os períodos 1970 a 1990, 

tendo a maioria intrínseca relação com o campo. 

(SILVA e SOARES 2010, p. 4).  

Com o processo de globalização, as relações 

entre as cidades vêm se tornando cada vez mais 

complexas, tendo essas atraído investidores 

nacionais, devido às instalações que movimentaram 

o comércio local, enquanto os centros 

metropolitanos tendem a produzir serviços 

especializados e gerenciais. As pequenas e médias 

cidades tem se tornado verdadeiras fronteiras entre 

processos rurais e urbanos, junto aos movimentos 

acumulativos próprios da contemporaneidade. 

Nesses processos de construção e reconstrução dos 

espaços urbanos das pequenas cidades que a 

relevância dos estudos climáticos chama atenção. 

Entender a dinâmica microclimática garantirá o 

auxílio no planejamento, tanto nos espaços 

intraurbanos quanto nos interurbanos, e 

consequentemente garante a possibilidade de ações 

e estratégias junto aos municípios na avaliação das 

potencialidades locais e suas fragilidades, a fim de 

se alcançar os objetivos definidos em médio e longo 

prazo. 

Os estudos climáticos tornam-se, com as 

discussões dos últimos anos, imprescindíveis na 

paisagem urbana, visto que as cidades vêm 

revolvendo cada vez mais aos cenários de criação 

dos diferentes ambientes climáticos específicos, que 

tem como ator principal o homem e sua 

organização territorial. 

Nos últimos anos a população urbana se 

multiplicou com velocidade e ocupou os mais 

inimagináveis espaços nas áreas urbanas se 

adaptando com facilidade as condições a ele 

delimitadas, climáticas, topográficas, espaciais, 

sociais dentre outras. Nessa perspectiva Santos 

(1996, p. 37) diz que há um espaço habitado 

“segundo um ponto de vista biológico, pelo 

reconhecimento da adaptabilidade do homem como 

indivíduo, às mais diversas altitudes e latitudes, aos 

climas mais diversos, às condições naturais mais 

extremas”. 

As preocupações com as alterações atmosféricas 

da cidade e de seus arredores têm sido tratadas 

antes mesmo da revolução industrial e com seu 

desenvolvimento as preocupações se tornaram mais 

evidentes o que despertou para os primeiros estudos 

do clima urbano. Porém foi nas últimas três décadas 

(1980-2009) que o homem passou a observar, de 

forma mais atuante, as mudanças sensíveis nas 

escalas microclimáticas e mesoclimáticas. Com as 

variações no clima nas últimas décadas, uma 

marcante alteração no ritmo climático, como secas 

intensas, chuvas calamitosas em determinadas 

regiões tem sido presenciadas e perceptíveis 

mudanças nas sucessões dos estados atmosféricos 

se comparado ao clima de períodos anteriores são 

vislumbrados.  Estes fenômenos atmosféricos 

conhecidos hoje como “eventos extremos” fazem 

parte dos “desvios” em relação à média e esses 

desvios, participam do quadro “habitual” do clima. 

Na concepção de Monteiro (1991), 
[...] a ideia do negativo e do desfavorável ou 

maléfico dos eventos naturais extremos ou 

acidentais merece [...] outra reflexão [...] Um 

impacto pluvial calamitoso desabado sobre uma 

cidade poderá, apesar dos negativos, ter 

contribuído para despoluir uma atmosfera local 

gravemente afetada [...] Isto, evidentemente 

depende da intensidade do impacto, geralmente 

tanto mais “negativo” - grifos do autor- quanto 

mais forte. (MONTEIRO, 1991, p.12-13). 

 

No Brasil os estudos sobre o clima urbano 

ganham destaque, a partir, da década de 1960 

quando os problemas ambientais, como poluição do 

ar e inundações se tornaram mais intensas 

principalmente nas grandes metrópoles como São 

Paulo e Rio de Janeiro. Este fato colaborou para 

que estudiosos da área se preocupassem em 

expandir as pesquisas no cenário brasileiro.  

Monteiro (1975), em sua tese “Teoria e Clima 

Urbano”, apresenta-se como um dos incentivadores 

na área do clima urbano, buscou novas abordagens 

metodológicas para o estudo e fez associações entre 

os elementos do (SCU) Sistema Clima Urbano 

(ação ecológica natural, fenômeno da urbanização). 

Assim, o ambiente natural não é desvinculado do 

social. Com essa concepção, ele define o clima 
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urbano como “um “Sistema Singular”, abrangendo 

um fato natural (clima local) e um fato social (a 

cidade), - grifos do autor - analisado através de 

canais de percepção humana. ” (GONÇALVES, 

2003, p. 77). 

 A avaliação das condições climáticas é dada 

através da combinação de eventos naturais e 

culturais como clima-vegetação, clima-vegetação-

solo, clima-vegetação-solo-atividade humana.  

Dessa forma a observação de dois aspectos são de 

extrema necessidade: a escala (micro, meso ou 

macro regional) e o conjunto de fatores e elementos 

climáticos existentes no espaço geográfico, pois se 

sabe que as alterações climáticas acarretam 

situações diferentes há depender do local interferido 

pela dinâmica das escalas superiores e pelos 

aspectos ambientais, uma vez que o meio 

geográfico varia no espaço e no tempo, assim como 

a dinâmica de sua escala. 

No caso das alterações climáticas 

desenvolvidas na escala de análise das cidades 

ressalta-se que devem ser ligados a essas variáveis 

fatores que contribuem para diferenciações 

climáticas dentro desse espaço (qualidade do 

material utilizado nas construções, arranjo do 

arruamento, rugosidade, asfalto, pouco ou nenhum 

espaço verde) e ao desenho urbano que não é na 

maioria das vezes adaptado ao tipo de clima da 

região. Essas diferenciações criam microclimas 

dentro da cidade pelo desempenho térmico de 

acordo com as várias formas de uso e ocupação do 

solo. É o que Chandler (1962, apud VIDAL, 1991, 

p. 31) chama de “coleção de microclimas”. 

Cabe ressaltar, neste ponto, que a noção de 

escala em climatologia facilita a escolha das 

categorias climáticas, a partir do momento que se 

tem em mente os objetivos do estudo e a natureza 

das informações dispostas, há, portanto, a 

necessidade de hierarquização das ordens de 

grandeza, pois a partir do momento que se caminha 

em direção a unidades menores o número de 

variáveis torna-se significativamente maior. Da 

mesma forma, à medida que reduzimos as unidades 

espaciais sujeitas as análises, as velocidades das 

mudanças temporais, também, se alteram. Trata-se 

de usar o tipo de escala de acordo com a realidade 

da pesquisa, fontes e dados necessária face aos 

resultados que se pretende alcançar. É possível 

afirmar neste sentido que nenhuma cidade, seja de 

pequeno ou grande porte, está imune às 

consequências provocadas pela ação antrópica, que 

reconfigura o espaço urbano e consequentemente as 

variações climáticas, exigindo estratégias capazes 

de manter um equilíbrio entre o ambiente natural e 

o artificial.  

E é nessa configuração que se pauta a 

pesquisa, através do entendimento da dinâmica 

intraurbana que haverá a possibilidade da análise da 

influência dos fatores geográficos na dinâmica 

climática na cidade de Lagoa Formosa (MG). 

2.2. Identificação e caracterização da área de 

estudo 

O recorte espacial do trabalho trata-se do 

município de Lagoa Formosa, localizado na 

Mesorregião Geográfica do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba, situado entre as coordenadas 

geográficas de 18° 46' 44" S e 46° 24' 28" O (Mapa 

1).   

 

Mapa 1. Localização do município de Lagoa 

Formosa (MG), 2013. 

Fonte: Bases cartográficas digitais IBGE, 2010.  

 

Geograficamente o município está situado a 

aproximadamente 456km da capital do país 

Brasília, 374km da capital do estado de Minas 

Gerais, Belo Horizonte e 233km de Uberlândia, 

cidade de destaque no cenário econômico da 

Mesorregião. 

Os aspectos demográficos apontam que sua 

população atingiu em 2010, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 17.161 habitantes e a estimativa para 2013 

foi que a população saltasse para 17.885 moradores, 

com esses valores, dentro das definições adotadas 

pelo IBGE (2010) o município se enquadra como 

de pequeno porte em que: “municípios de pequeno 

porte 1 – até 20.000 hab.; municípios de pequeno 

porte 2 – de 20.001 até 50.000 hab.; município de 

médio porte - de 50.001 até 100.000 hab. e 

município de grande porte: de 100.001 até 900.000 

hab.”. Desse total, uma quantidade significativa 

encontra-se na área urbana, chegando a 

aproximadamente 75% de taxa de urbanização, 

distribuída em uma área total de aproximadamente 

844,539 km². 

A economia da cidade se baseia na 

agropecuária, no comércio e na prestação de 

serviços. Conta com pequenas empresas comerciais 

e industriais, destacando-se principalmente na 
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agricultura com produtos como feijão, milho, 

mandioca, café, leite entre outros. 

Os Índices de Desenvolvimento Humano 

(IDH) apontados pelo Atlas Brasil assinalam que o 

município, em 1991, possuía um índice que girava 

em torno de 0,689.   Já nos anos 2000, percebeu-se 

um aumento e uma consequente melhoria para 

0,750 e, na última avaliação no ano de 2010, o 

índice baixou para 0,703. 

Com a expansão e a reconfiguração do espaço 

urbano, via processo de urbanização, alguns locais 

ganharam novas formas e, é neste contexto que se 

pauta o estudo.  A cidade passa de 

predominantemente rural para urbana, e isso faz 

com que novas configurações apareçam em seus 

aspectos climáticos.  
 

2.3. Descrição Metodológica 
Na primeira etapa metodológica foram 

consultadas bibliografias básicas que nortearam as 

discussões junto as análises empíricas. Após a 

leitura referencial passou-se para aquisição de 

dados, para tanto a realização desta etapa de campo 

fundamentou-se no Sistema Clima Urbano (SCU) 

de Monteiro (1976), que constitui base conceitual e 

metodológica na construção do método de estudo 

sobre o clima urbano de cidades de porte médio e 

pequeno. No SCU, as interações entre a atmosfera e 

a cidade são analisadas por meio de três canais de 

percepção humana: 1° denominado de “conforto 

térmico” (subsistema termodinâmico); 2° chamado 

de “qualidade do ar”, (subsistema físico-químico) e 

o 3° é o do “impacto meteórico” (subsistema 

hidromecânico).  

O presente trabalho vincular-se-á ao primeiro 

canal (conforto térmico, subsistema 

termodinâmico), justificando-se pela aplicabilidade 

das propostas apontadas. A partir, da teoria 

proposta por Monteiro (1976), será adotado o 

método dos transectos fixos e móveis, que consiste 

na demarcação de pontos espalhados pelo sítio 

urbano, de forma a abarcar, também, os espaços 

intraurbanos.  Para a cidade de Lagoa Formosa 

foram escolhidos 9 pontos móveis no sentido norte-

sul e 3 pontos fixos triangulados na malha urbana. 

A coleta aconteceu entre os dias os dias 21 e 30 de 

dezembro de 2014, nos horários convencionados 

pelo INMET, sendo eles, 09:00, 15:00 e 21:00 

horas. 

Após a aquisição dos dados em campo os 

mesmos foram sistematizados e organizados 

intuindo uma melhor interpretação e 

consequentemente um resultado mais confiável 

possível, possibilitando a comprovação das 

hipóteses levantadas de antemão, ou mesmo 

refutando-as.  

Os dados climáticos coletados em campo foram 

organizados, inicialmente, em planilhas do 

Microsoft Excel® versão 2010, e posteriormente, 

representados através de climogramas, tabelas e 

gráficos também elaborados no Microsoft Excel® 

                                                                                                                               
3. ANALISE DOS RESULTADOS E 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As medidas aconteceram entre os dias 27 de 

julho ao dia 05 de agosto do ano de 2014, seguindo 

os horários convencionados para as coletas sendo 

9:00 horas da manhã, 15:00 da tarde e 21:00 da 

noite. Para análise dos dados foi realizado cálculo 

das médias de temperatura e umidade registradas 

durante os dias de coleta para os três horários 

analisados. 

No período da manhã, 9:00h, (gráfico 1) as 

medições médias de temperatura oscilaram entre 

20,5°C e 23,4°C a menor temperatura neste período 

foi registrada no ponto 1, que se localiza no 

ambiente que margeia a área rural da cidade, 

apresentando também alto índice de umidade, 

aproximadamente 68%, características marcadas 

também nos pontos 2 e 3, justificado em partes pela 

presença de composição arbórea no local.  

 

Gráfico 1. Resultado dos experimentos de 

temperatura e umidade média 9:00h 

Fonte: Trabalho de Campo, 2014. Org.: Castro, 2015 
 

As maiores temperaturas e as menores médias 

de umidade registradas pela manhã aconteceram 

nos pontos 7 e 8, (ambas acima de 22,5°C e 58%). 

Apesar de estarem em áreas com uso do solo mais 

controlado, possuírem áreas expressivas de domínio 

arbóreo e estarem próximas as áreas rurais, a 

explicação para a elevação dos índices de 

temperatura estão associados ao declínio de sua 

altitude que são de 866 e 861m respectivamente, 

enquanto os outros pontos registram altitudes acima 

de 880m, e como se sabe quanto maior altitude 

menor temperatura (gráfico 4). Além destes, o 

ponto 4 também apresentou elevada temperatura, 

isso graças a sua localização, no centro da cidade, 

onde o solo é densamente ocupado, e há a 

circulação abrasiva de veículos e pessoas. 
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Nas análises gráficas (gráfico 2) é possível 

verificar que as maiores temperaturas, foram 

registradas no período das 15:00 e por conseguinte 

também marcou os menores índices de umidade 

para o período. A temperatura neste horário oscilou 

entre 25,7°C e 27,3°C, já a umidade foi registrada 

entre 44% e 51%, o ponto 4 chama atenção, visto 

que, o mesmo, além de apresentar a maior 

temperatura (27,3°C) registra um dos índices de 

umidade mais baixos de aproximadamente 46%. Ao 

confrontar os dados alcançados com a imagem de 

satélite, verifica-se que o ponto, ao qual adquiriu-se 

um maior valor de temperatura, localiza-se no 

centro da cidade, local este, com uso do solo 

intenso tomado por construções, totalmente 

impermeabilizado e sem atuação de áreas de 

regulação térmica, como arborização de vias e áreas 

verdes.  

 

Gráfico 2. Resultado dos experimentos 

temperatura e umidade média 15:00h 

Fonte: Trabalho de Campo, 2014. Org.: Castro, 2015 

 

As temperaturas mais amenas ocorreram 

nos pontos 1, 5 e 9, com medidas entre 25,9°C, 

25,7°C e 26°C respectivamente onde também é 

notável maior percentagem de umidade, em trono 

de 47% à 50%, os pontos 1 e 9 estão localizados na 

área periurbana, enquanto o ponto 5 está localizado 

na Orla da Lagoa, justificando assim a minimização 

do calor e alta umidade, pois como se sabe esse tipo 

de aspecto geográfico funciona como regulador 

térmico dentro do perímetro urbano.  

  O gráfico 3 apresenta características 

registradas pelas medidas no período noturno 

(21:00) em que as temperaturas apresentaram 

menor índice térmico, visto que não foi superado os 

20°C, também nesse horário obtivemos o menor 

índice de umidade para os nove pontos, os mesmos 

oscilaram de 67% a 74%. Uma anomalia 

identificada para o período noturno foram os 

valores elevados registrados para o ponto 6, visto 

que o local é bem arborizado e está acima dos 880m 

de altitude (gráfico 4). Os pontos com maior 

umidade e menor temperatura foram diagnosticados 

nos pontos 9, 1 e 5 (18°C, 18,1°C e 19°C) 

respectivamente, os dois primeiros estão associados 

a proximidade com a área rural, já o ponto cinco 

vincula-se a atuação da Lagoa D’água como 

regulador térmico.  

Gráfico 3. Resultados dos experimentos de 

temperatura e umidade média 21:00h 
Fonte: Trabalho de Campo, 2014. Org.: Castro, 2015 

 

Gráfico 4. Lagoa Formosa (MG), perfil de 

elevação dos pontos 

Fonte: Trabalho de Campo, 2014. Org.: Castro, 2015 

 

É notável a relação dos dados colhidos com o 

tipo climático predominante nesta região, o 

Tropical de Altitude, possui características 

encontradas nas partes mais elevadas, acima de 800 

metros, do planalto Atlântico do Sudeste, a 

amplitude térmica anual para esse tipo climático 

está entre 7°C e 9°C, de acordo com as análises a 

amplitude encontra-se em torno de 9,3°C, em 

Lagoa Formosa no período de inverno. 

As características diagnosticadas com os dados 

comprovam a associação das temperaturas com os 

fatores geográficos encontrados na cidade, como 

altitude, uso e ocupação do solo e áreas verdes 

(praças e Lagoa D’água). 

Pautando-se em análises da área geográfica, é 

possível visualizar que os estudos das variáveis 

climáticas não são suficientes para transpormos 

todos os entraves de ordem estrutural da cidade. 

Porém, este estudo, mesmo de forma pontual, 

proporciona a identificação da realidade urbana. 

Nesse sentido, a abordagem da temática faz com 

que entre em evidência a importância, não só do 

planejamento do meio físico urbano voltado para as 
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características socioeconômicas, mas, também, do 

olhar voltado para os elementos naturais e sociais.  
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Abstract. The objective of this work to analyse the climatic variations of the winter episode in the town of Lagoa Formosa 

(MG) and action of geographical factors as main operating in microclimate, in the year 2014. For both basic bibliographies 

were used of which depict the theme, urban climate, surveyed in articles, books, dissertations and theses that were essential 

for the theoretical discussions and the empirical basis. The urban Climate System Monteiro (1976), was the basis for the 

methodological proposal presented. We used the model of transects, which consists of mobile demarcation and collecting 

data of temperature and humidity in points scattered throughout the urban site, so embrace, too, the peri-urban areas. The 

data were collected, tabulated and specialised in the form of graphs, showing the reality of the thermal cutout of study. 

Diagnosed with characteristics the data prove the association of temperatures with the geographical factors found in the 

city, such a altitude, soil use and occupation and green areas (squares and Pond of water). 

 

Keywords: urban climate; transects furniture, Lagoa Formosa (MG). 
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Resumo: Esta pesquisa faz uma reflexão sobre os saberes-fazeres agroecológicos associados ao cultivo e 

manejo de sementes crioulas, além das relações sociais de produção e o uso de plantas medicinais nas 

Comunidades Camponesas e Quilombolas de Monte Alegre de Goiás (GO). Os povos Kalunga habitam essa 

região desde o século XVIII, ocupada pelos mineradores que utilizavam o trabalho escravo, passando por um 

processo de (Re) Existência e formando as Comunidades Quilombolas, que ainda ocupam os territórios norte e 

nordeste goiano. Essas Comunidades permitem apreender o profundo processo de (Re) Existência dos 

quilombolas, assim como os saberes-fazeres construídos a partir de tradições e conhecimentos populares 

adquiridos cotidianamente, criando instrumento de preservação da sociobiodiversidade do Cerrado. Sendo 

assim, o desenvolvimento de pesquisas científicas e troca de saberes, contribuirá para melhorar as condições de 

manutenção da cultura e a qualidade de vida dos Povos Cerradeiros em Goiás. 

 
Palavras-chave: Sociobiodiversidade; Cerrado; Kalunga; (Re) Existência. 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
As Comunidades Camponesas e Quilombolas 

pesquisadas estão localizadas a aproximadamente 

420 Km de Brasília e 600 Km de Goiânia, no 

nordeste de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. As 

“Comunidades
1
 Quilombolas”, surgiram a partir 

dos territórios formados desde meados do século 

XVIII por trabalhadores escravizados, trazidos para 

exploração de minério, sobretudo ouro. Esses 

trabalhadores escravizados fugiram de áreas 

mineradoras localizadas principalmente no Norte da 

Capitania de Goiás, dando origem aos primeiros 

                                                 
1     Segundo Fernandes (1973, p. 122), comunidade se 

caracteriza pela existência de um grupo de pessoas que 

vivem juntas, de modo tal que partilhem não deste ou 

daquele interesse, mas das condições básicas de uma vida 
em comum. 

         Para Claval (2007, p.114), uma comunidade pode ser 

formada a partir de elos de sangue e da aliança que unem 
membros de uma mesma família ou orientação religiosa 

“quilombos” onde a pesquisa foi desenvolvida, daí 

o nome de “Comunidades Quilombolas”. 

Para se adaptarem na região da Chapada dos 

Veadeiros, os quilombolas foram ao longo do 

tempo criando técnicas e conhecimentos populares 

que contribuíram para a vida cotidiana, e são 

provenientes do processo de interação “homem x 

natureza”, onde o homem extrai da natureza tudo 

que precisa para produção de alimentos e utensílios 

que irão garantir sua existência comunitária. Essas 

práticas e saberes foram repassados de “Geração a 

Geração”, dando origens aos “saberes-fazeres” das 

Comunidades Camponesas e Quilombolas dessa 

região de Goiás. 

Além disso, baseados na observação cotidiana 

dos ritmos e ciclos da natureza, os camponeses e 

quilombolas utilizaram os fenômenos climáticos a 

seu favor para poderem, de certo modo, “regular” o 

plantio e garantir o aumento da produção e 

desenvolvimento dos cultivos. Esses sujeitos 

aprenderam a definir os períodos ou fenômenos 

climáticos que interferem diretamente na produção 
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de alimentos. Com o avanço das técnicas e 

conhecimentos, surge também o saber baseado na 

sociobiodiversidade do Cerrado, sobretudo das 

plantas medicinais, possibilitando um rico 

conhecimento tradicional, que pode ser encontrado 

nos quintais das casas dos quilombolas. Na obra 

Uma História do Povo Kalunga, editado pelo 

Ministério da Cultura, Brasília, 2001, podemos ver 

claramente que com o correr do tempo, o povo 

Kalunga aprendeu a conhecer a utilidade de muitas 

plantas que servem como remédio. Vale destacar 

que o número de plantas medicinais que eles sabem 

utilizar é extraordinário, até mesmo as crianças 

conhecem essas plantas e sabem a forma como elas 

são utilizadas. 

Com a transferência da Capital do Brasil para o 

interior do país – Brasília -, houve uma 

modernização do território no Planalto Central, 

criando uma “nova infraestrutura” que permitiu a 

expansão e reprodução do capital para o interior, 

culminando com a expansão de grandes projetos de 

desenvolvimento baseados na agricultura; 

mineração; construção de hidrelétricas e estradas, 

causando um significativo impacto no que se refere 

à dinâmica socioespacial dessa região.  

Esses impactos irão refletir também nos 

territórios da Chapada dos Veadeiros, 

especificamente nas Comunidades Quilombolas, 

que possuem diversos minerais que atendem os 

anseios da expansão e reprodução do capital.  

A análise do mapa 1, por exemplo, permite 

apreender os interesses do capital pelo subsolo rico 

em recursos minerais no nordeste goiano.  

 

Mapa 1 – Apropriação do subsolo no norte 

nordeste goiano – 2014. 

 
   Elaboração: GONÇALVES, R. J. A. F., 2014. 

 

Além disso, não houve somente a ampliação na 

extração dos recursos minerais, por exemplo, ouro e 

cassiterita, mas a extração de madeira transformada 

em carvão vegetal para abastecer os fornos das 

siderúrgicas mineiras. Esse processo foi 

responsável pelo aumento dos desmatamentos no 

Cerrado, responsável pela mudança da dinâmica 

natural e social dos territórios no norte e nordeste 

goiano. A constituição dos latifúndios, 

principalmente na década de 1970, resultou na 

expulsão de vários moradores quilombolas para 

outras áreas, causando um aglutinamento de 

quilombolas em áreas de difícil acesso e com solos 

poucos aptos a prática da agricultura de 

abundância. 

Segundo Veiga (2013), em 1989, os moradores 

passaram a ser perseguidos de forma brutal pelos 

fazendeiros que aportaram na região. Eles armavam 

tocaia para matar pais de família indefesos, 

queimavam casas e expulsavam famílias inteiras de 

suas moradas e depois, passaram a soltar manadas 

de búfalos nas roças, matar a criação e poluir os rios 

com mercúrio. Tudo para obrigar os moradores dos 

territórios Kalunga a entregarem suas terras àquela 

gente que chegava de fora. Essas práticas ainda 

persistem e foram recentemente (2014), registradas 

em Comunidades Quilombolas Kalunga localizadas 

no município de Paranã (TO), limítrofe a área dessa 

pesquisa. 

Diante dessa situação, os quilombolas expulsos 

de suas terras começaram a sofrer as agruras da 

exclusão social, vivendo em péssimas condições de 

vida nas periferias das cidades da região. Como 

foram expulsos de suas terras, não podiam plantar e 

consequentemente surgiram graves problemas 

sociais. Mesmo diante dessa problemática, as 

comunidades próximas à região de Cavalcante, 

Monte Alegre e Terezina de Goiás, passam por um 

processo de (Re) Existência, na busca da 

consolidação dos territórios da vida e do trabalho. 

 Neiva (2008) demonstra que as Comunidades 

Quilombolas não possuem nem se quer energia 

elétrica, nem saneamento, postos de saúde e 

escolas, além de ter poucas estradas, dificultando 

ainda mais a mobilidade nessas regiões, revelando a 

ausência por parte do Poder Público.  

Atualmente (2015) o que garante um pouco de 

renda para as Comunidades são as práticas 

agrícolas, a criação de animais bovinos e os 

programas sociais de transferência de Renda 

implantados pelo Governo Federal. Das roças eles 

retiram o sustento e, em alguns casos excedentes, 

são comercializados na própria comunidade ou nas 

cidades vizinhas. Na região é famosa a Farinha de 

Mandioca Kalunga, em função do sabor e da 

higiene com que é produzida.  

Ressalta-se que ainda está em curso a expulsão 

de quilombolas, principalmente de jovens que 

conhecem os costumes das cidades, são seduzidos, 

vislumbrando alguma melhoraria na qualidade de 

vida e trabalho. Outra questão preocupante é a 

resistência dos jovens em aprender e reproduzir os 

saberes tradicionais e culturais das Comunidades 

Quilombolas, com desdobramentos na identidade 
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cultural daquele povo. Segundo os mais velhos, há 

uma desilusão com a cultura local e uma ilusão com 

as práticas culturais existentes na cidade, sobretudo 

as culturas de massas que chegam como um desafio 

frente ao processo de (Re)Existência.  

Esta pesquisa busca compreender justamente os 

saberes-fazeres que foram adquiridos ao longo do 

tempo na relação homem e meio, ou homem e 

natureza, potencializando a (Re) Existência da 

cultura dos Povos Cerradeiros. Essa relação 

espacial dos povos quilombolas com o território, 

contribui para uma profunda reflexão sobre o 

processo de (Re) Existência a partir dos saberes-

fazeres construídos na reprodução social da vida 

cotidiana. Além disso, os saberes-fazeres desses 

povos configuram-se como importante instrumento 

de preservação da sociobiodiversidade do Cerrado, 

que cada vez mais é ameaçado pela expansão do 

capital.  

 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 
O foco desta pesquisa compreende o 

intercâmbio sociometabólico existente entre homem 

e natureza, potencializando as relações a partir dos 

saberes-fazeres adquiridos a partir do contato com a 

sociobiodiversidade existente no Cerrado. Por isso, 

procura-se investigar as atividades agroecológicas 

associadas a (Re) Existência, como por exemplo, o 

cultivo e manejo de sementes crioulas, as relações 

sociais de trabalho e produção e o uso de plantas 

medicinais pelas Comunidades Camponesas e 

Quilombolas, em especial as Comunidades 

Quilombolas do Povo Kalunga.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, buscou-

se, aprofundar os estudos sobre as Comunidades 

Camponesas e Quilombolas. A proposta inicial da 

pesquisa deu-se mediada por algumas etapas, tais 

como leitura bibliográfica para compreender o 

histórico local dentro do contexto brasileiro; 

compreensão da formação espacial da região de 

Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Terezina de 

Goiás; classificação e identificação dos processos 

de seleção e variedade das sementes crioulas e 

plantas medicinais. Com isso, montou-se um banco 

de dados sobre as informações colhidas; elaboração, 

publicação e divulgação das informações 

observadas e coletadas durante o processo da 

pesquisa teórica e empírica. 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 
Os saberes-fazeres das Comunidades 

Camponesas e Quilombolas foram constituídos no 

processo de (Re) Existência. Além disso, esses 

povos utilizam dos seus conhecimentos cotidianos 

para viver de uma forma sustentável. Os saberes 

tradicionais desses povos são adquiridos pela 

vivência integrada com os territórios do Cerrado. 

Segundo Baiocchi (2013), o modo de vida dos 

Kalunga, sem devastar o solo, como é realizado 

pela expansão do agronegócio, possibilitou a 

manutenção de um verdadeiro santuário ecológico.   

Diante desse quadro, destaca-se que, em pleno 

século XXI, um dos grandes problemas vivenciados 

pelas Comunidades Quilombolas refere-se às 

representações preconceituosas impostas pela 

sociedade a estas Comunidades. Com efeito, a 

reprodução da ideia de que ser Kalunga é viver na 

miséria, em condições subalternas, configura-se 

como equívoco, pois estes povos têm o direito de 

viver com dignidade, usufruindo das condições 

necessárias para reproduzirem seus conhecimentos 

e culturas. 

Os Povos Cerradeiros, em especial os Kalunga, 

possuem um conhecimento integrado com a 

sociobiodiversidade do Cerrado, importante para a 

ciência e a população em geral. Porém, os saberes-

fazeres dos povos tradicionais, camponeses e 

quilombolas nos territórios cerradeiros, e seus 

componentes culturais, sociais, econômicos e 

biológicos, são constantemente apropriados pelos 

projetos capitalistas, limitando os espaços onde 

vivem e trabalham aos potenciais economicistas, 

favoráveis para expansão do capital.  

Por isso,  é necessário buscar alternativas que 

visam aniquilar ou pelo menos anemizar a falta de 

infraestrutura, saúde, educação, que também 

ajudem a fortalecer as condições de vida e trabalho, 

garantindo a permanência na terra com dignidade e 

geração de renda.  

O desenvolvimento de pesquisas científicas e 

trocas de saberes de forma séria, é importante, pois 

possibilita a manutenção da cultura e fomenta uma 

perspectiva de melhor qualidade de vida para esses 

povos. É preciso buscar alternativas que permitam a 

troca de conhecimentos, buscando um equilíbrio 

entre as Comunidades Quilombolas e a Sociedade 

Moderna. 

Vale ressaltar que o estudo destas Comunidades 

Quilombolas, ainda em andamento, possibilitará o 

descobrimento de saberes-fazeres que poderão ser 

transmitidos em nossa sociedade, tornando-se um 

instrumento de preservação da sociobiodiversidade 

do Cerrado,  com maior sustentabilidade nos usos 

dos recursos naturais como a água, a terra e as 

plantas, pois é preciso construir alternativas 

sustentáveis que permitam usufruir desses recursos 

naturais sem  comprometer as gerações futuras. 
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Abstract. This research reflects on the practices and agroecological knowledge associated with the cultivation 

and management of native seeds, as well as social relations of production and the use of medicinal plants in the 

Peasant Communities and Quilombolas of Monte Alegre de Goiás (GO). The Kalunga people inhabit this region 

since the eighteenth century, through the occupation of the miners who used slave labor, through a process of 

(Re) Existence forming the Community of Quilombo, who despite many years, exists today, contributing to a 

deep reflection on the process of (Re) there that possess based on the knowledge-doings built from folk 

traditions and knowledge are acquired daily, creating a great tool for preservation of the Cerrado 

sociobiodiversity, which is increasingly threatened by the expansion the capital. Thus, the development of 

scientific research and exchange of knowledge seriously, will contribute to better culture of maintenance 

conditions and improvements in quality of life that people Cerradeiro. 

Keywords: Biodiversity, Cerrado, Kalunga, (Re) there. 
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Resumo: Visando pesquisar a questão do lixo, tem-se que os programas de coleta seletiva podem ser 

considerados como uma das possíveis soluções, visto que preconiza a reutilização de diversos materiais como 

papéis, vidros, plásticos e metais, entre outros. Nesse contexto, o município de Tupaciguara, localizado na 

Mesorregião do Triângulo Mineiro, conta com a implantação de um Programa de Coleta Seletiva, gerido pela 

Prefeitura Municipal, com gestão e logística da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o qual visa estruturar a 

coleta, separação e a destinação dos resíduos sólidos para a reciclagem, bem como promover a inclusão 

socioprodutiva dos catadores  através de uma Associação dos Catadores de Material Reciclável de Tupaciguara 

- ASCAMAT e Cooperativa de Reciclagem. Neste sentido, o principal objetivo deste trabalho pauta-se em 

analisar o funcionamento do Programa de Coleta Seletiva realizado em Tupaciguara (MG) por meio da 

Associação de Catadores. A metodologia empregada é a elaboração de referencial teórico como suporte às 

análises a serem realizadas; a prática de trabalhos de campo na sede da Associação e Cooperativa e população 

humana do Município para conhecimento da realidade das mesmas, bem como a busca de informações na 

Prefeitura Municipal de Tupaciguara e demais Órgãos Públicos vinculados ao Programa, necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa.  

 

Palavras-chave: Coleta Seletiva de Lixo. Município de Tupaciguara (MG).  Reciclagem. Educação Ambiental. 
___________________________________________________________________  

1. Introdução  

 

O surgimento dos descartáveis, tanto 

de origem orgânica quanto inorgânica, 

associados ao modelo de autoconsumo da 

sociedade consumista, vem ocasionando um 

aumento excessivo do lixo, que na linguagem 

técnica significa sinônimo de resíduos sob 

estado sólido ou semilíquido, produzido pelo 

homem. O que fazer com a grande quantidade 

de resíduos produzidos diariamente se tornou 

um dos problemas mais discutidos entre a 

população humana e ambientalistas na 

atualidade, pois sua geração cresce de maneira 

equivalente ao aumento do consumo.  

Em função disso, com o intuito de 

preservar o ambiente e melhorar a qualidade de 

vida das populações humanas envolvidas, o 

Poder Público e a sociedade humana 

organizada, buscam alternativas práticas para 

tentar resolver esse dilema. Como exemplo é 

possível citar os programas de coleta seletiva e 

reciclagem, os quais vêm sendo considerados 

uma das possíveis soluções de tratamento ou 

redução dos resíduos sólidos, visto que esta 

prática possibilita reutilizar materiais como 

papéis, vidros, plásticos, metais, entre uma 

diversidade de outros tipos de bens recicláveis. 

A reciclagem tem sido a ação que 

desperta maior interesse por parte da população 

humana, pois além de possibilitar benefícios 

ambientais como a economia de matérias-

primas não renováveis, economia de energia 

nos processos produtivos e aumento da vida útil 

dos aterros sanitários, ela estimula o 

desenvolvimento de uma maior consciência 

ambiental por parte dos indivíduos que do 

processo participa, instigando assim os Órgãos 

Públicos a adotar também Programas de 

Educação Ambiental, uma base fundamental 

para a sustentabilidade dessas ações. 

Diante do exposto, o município de 

Tupaciguara (MG) não se torna uma exceção, 

pois a cada ano que passa sua taxa de 

urbanização, considerando o período desde sua 

formação urbanística, cresce de forma 
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significativa. Isso acontece, principalmente nos 

últimos anos, devido à instalação do Distrito 

Industrial na Cidade contendo importantes 

empreendimentos econômicos tais como a 

Vegas Plastic, Tuplast, Briqfeno, Axis 

Aerospace dentre outros, especialmente no 

setor agroindustrial; nos setores de educação; 

bem como de prestações de serviços que, 

consequentemente acabam favorecendo a vinda 

de migrantes de diferentes partes do país, 

resultando assim no aumento da geração de 

resíduos sólidos urbanos, aos quais devem ser 

descartados e depositados em lugares 

apropriados.   

A Cidade a ser pesquisada, foi 

escolhida, não só pela afinidade devido a 

Pesquisadora ter nascido e residir grande parte 

da sua vida neste Município Mineiro, mas por 

estar observando de perto o comportamento dos 

seres humanos moradores quanto à educação e 

cuidados ambientais, suas necessidades e 

principalmente o posicionamento do Poder 

Público Municipal no que diz respeito aos 

problemas que surgiam referentes à qualidade 

de vida dessa população, obediência aos 

requisitos legais normativos e condicionantes 

dos órgãos ambientais. 

O Programa de Coleta Seletiva em 

Tupaciguara (MG) trata-se de um projeto 

recente, criado no ano de 2010, neste caso, é 

possível que não haja muitos estudos 

aprofundados e suficientes a cerca do tema e 

sobre as condições ambientais referentes à 

Cidade, desta forma é que se deu também a 

intenção de contribuir com o mesma 

procurando entender a satisfação da população 

humana atendida pelo Programa. 

Assim, a importância desta pesquisa 

justifica-se por uma problemática inserida em 

um contexto nacional, não apenas local ou 

regional, que é o adequado gerenciamento dos 

resíduos sólidos recicláveis por parte dos 

Programas de Coleta Seletiva como 

contribuição ao ambiente e sociedade humana. 

 

2. Características e Localização da área da 

Pesquisa 

 

O município de Tupaciguara (MG) 

situa-se ao norte do Triangulo Mineiro e 

também pertence à Mesorregião do Alto 

Paranaíba no Estado de Minas Gerais, 

conforme pode ser visualizado na Fig. 1. De 

acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o 

Município abrange uma área de 1.824 km² e 

possui uma população humana, estimada até o 

ano de 2010 em 24.188 habitantes, dos quais 

22.042 residem na área urbana e 2.146 na rural. 

 

Figura 1 - Localização geográfica do 

município de Tupaciguara (MG) - 2014. 

 
Fonte: Base de dados SIEG 2014 

Org.: MOURA, V. S. 2014. Elab.: RIBEIRO, 

L. L., 2014 

 

Atualmente Tupaciguara (MG) sofre 

influência de Uberlândia (MG), que exerce 

forte ação polarizadora na região e cada vez 

mais a população local deixa a Cidade para 

estudar, trabalhar ou procurar lazer e se 

divertir. Em dados sobre o índice de 

crescimento populacional  apresentados pelo 

IBGE (2010), é possível observar na Tab. 1 que 

no ano de 1996 seu censo demográfico sofre 

uma queda brusca e quando se eleva 

minimamente em 2000, em 2007 volta a cair se 

reerguer somente no ano de 2010, 

provavelmente, devido aos setores agrícolas 

que são de forte influência no Município 

trazendo migrantes de diversas partes como 

veremos mais a frente, como mostra o Quadro 

1. 

 

Quadro 1. Tupaciguara (MG), evolução da 

população humana de 1991 a 2010. 

População residente em Tupaciguara (MG), 

1991 a 2010 

Ano 1991 1996 2000 2007 2010 

Nº 

hab. 

 

26.527 

 

21.246 

 

23.117 

 

23.076 

 

24.188 

Fonte: IBGE, 2015. Org.: MOURA, V. S., 2015. 

 

Mesmo com a implantação do 

Distrito Industrial, as atividades neste setor e as 

de serviços diversificaram-se pouco devido a 

vários fatores, dentre os quais, a baixa 

densidade demográfica do Município, a falta de 

mão-de-obra qualificada e o fato de a atividade 

mais importante para a economia do Município 

continuar destacando-se pelas atividades rurais. 
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Na atualidade, a base de produção 

do município de Tupaciguara concentra-se na 

agropecuária, destacando-se com fazendas 

produtivas em aprimoramento genético do gado 

bovino da raça Canchim e cultivo da soja, 

milho e produção de leite, porém, é possível 

observar também que o rendimento da cana-de-

açúcar e tomate é significativo, visto que, 

encontra-se ainda uma grande Usina de cana-

de-açúcar denominada Aroeira, a qual se tornou 

um fator dominante na economia atual do 

Município e favoreceu o aumento populacional 

com a chegada de migrantes de diversas partes 

do Brasil.  

Tais processos, infelizmente leva o 

Município a adotar um contexto 

socioeconômico pretensioso para o ramo rural, 

fazendo com que sua estrutura urbana sem o 

devido planejamento, seja composta por 

comércios e indústrias em sua maioria cada vez 

mais defasada que, diante da falta de atração e 

ofertas de qualidade, a procura é mínima.  
 

3. Gestão dos resíduos sólidos: algumas 

discussões a considerar. 

 

De acordo com Santos (2007), o 

desenvolvimento para o conforto e o bem-estar 

humano, produzidos a partir da Revolução 

Industrial, levou à intensificação do material 

descartável, ocasionando um aumento da 

quantidade de resíduos gerados e não utilizados 

pelo homem. Muitos destes provocam a 

contaminação
 

do meio ambiente e ocasionam 

riscos à saúde humana, principalmente nas 

áreas urbanas que não levaram em consideração 

a necessidade de adequação, e de locais 

específicos, para depósito e tratamento dos 

resíduos sólidos. 

Essa prática do descarte inadequado 

têm provocado sérios danos à saúde pública e 

ao ambiente, associando-se ao triste quadro 

socioambiental de um grande número de 

famílias que, excluídas socialmente, 

sobrevivem dos “lixões” de onde retiram o 

sustendo a partir da comercialização dos 

materiais recicláveis.  

De acordo com o Manual de 

Gerenciamento de Resíduos (2006), os aterros 

sanitários são a única estrutura que atende 

completamente a legislação, pois se trata de 

uma obra de engenharia que possui sistema de 

impermeabilização inferior, captação e 

tratamento do chorume (líquido poluente 

gerado pela decomposição do lixo), gestão 

adequada dos resíduos e, além disso, possui 

menores gastos com a implantação, operação e 

encerramento dos mesmos.  

Gomes (1989) aponta que os 

resíduos sólidos são classificados de acordo 

com seus diferentes graus de biodegrabilidade, 

tais como: facilmente degradáveis - materiais 

de origem biogênica; moderadamente 

degradáveis - papel, papelão e outros produtos 

celulósicos; dificilmente degradáveis - trapos, 

couro (tratado), borracha e madeira; não 

degradáveis - vidros, metal e plásticos. 
De acordo com o Manual de 

Gerenciamento de Resíduos (2006) desenvolver 

e implantar um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos (PGR) é fundamental para qualquer 

órgão que deseja maximizar as oportunidades e 

reduzir custos e riscos associados à gestão de 

resíduos sólidos.  

Nesse contexto, Maroun (2006) 

apresenta as definições dos “3Rs”, na ordem 

em que os mesmos devem ser considerados: 

Redução da geração na fonte: 

implantação de procedimentos que 

priorizam a não geração dos resíduos. 

Estas ações podem variar da 

implantação de novas rotinas 

operacionais a alterações tecnológicas 

no processo produtivo. 

Reutilização de resíduos: neste caso, o 

resíduo é reaproveitado sem que haja 

modificação na sua estrutura. Um 

exemplo é a utilização dos dois lados 

de uma folha de papel. 

Reciclagem de resíduos: no caso da 

reciclagem, há um beneficiamento no 

resíduo para que o mesmo seja 

utilizado em outro (ou até no mesmo) 

processo. Como exemplo nota-se na 

reciclagem de latinhas de alumínio,  as 

quais, passam por um processo de 

beneficiamento, para que o alumínio 

seja reaproveitado no processo 

(MAROUN, 2006, p. 13). 

Nesse contexto, alguns dos grandes 

desafios deste milênio referem-se ao que fazer 

e qual a destinação da enorme quantidade de 

resíduos produzidos, visto que o aumento da 

produção de lixo ocorre de forma ameaçadora, 

sendo considerado algo a ser superado no que 

tange a degradação do ambiente. Nesse sentido, 

o poder público e a própria população humana 

buscam possíveis soluções, como a criação de 

programas de coleta seletiva e reciclagem. 

Santos (2007) considera que o termo 

“reciclagem” designa o processo de 

transformação dos materiais recicláveis em 
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outros produtos, por intervenção da ação 

industrial. Para isso, a coleta seletiva e 

inclusive o processo da Educação Ambiental é 

de fundamental importância para que a 

reciclagem, a reutilização e a própria 

compostagem (separação pós-coleta) possam 

ser efetuadas. 

A coleta seletiva consiste na 

separação dos materiais recicláveis 

(denominados secos, como papéis, plásticos, 

metais, vidros, entre outros materiais) da 

matéria orgânica (denominados úmidos, como 

sobras de alimentos, frutas, legumes, entre 

outros) nas próprias fontes geradoras: 

residências, escolas, escritórios e outros 

estabelecimentos. Esta prática facilita a 

reciclagem porque os materiais estarão limpos 

e, consequentemente, com maior potencial de 

reaproveitamento (SANTOS, 2007, p. 26). 

Nesse sentido, Santos (2007) define 

que para implantar um processo de coleta 

seletiva ou coleta diferenciada faz-se necessário 

levar a população humana a tomar consciência 

de que o material reciclável não é propriamente 

lixo, devendo, portanto, ser acondicionado de 

forma segregada; promover e oferecer 

condições para que essa população possa 

descartar seletivamente papéis, plásticos, vidros 

e metais, instalando recipientes identificados 

nas praças e estabelecimentos públicos e 

efetuando a coleta com regularidade; implantar 

um centro de triagem para separação, 

classificação e armazenamento destes materiais 

até a sua reutilização e/ou comercialização; 

promover estudo de mercado para conhecer a 

viabilidade de comercialização dos materiais 

recicláveis; prever o recolhimento dos resíduos 

orgânicos, os quais poderão ser aproveitados 

para gerar energia, gás ou adubo orgânico. 

Adamns (2006) conclui que para 

compreender o processo da reciclagem é 

importante "reciclar" o conceito de lixo, 

deixando de enxergá-lo como algo sujo e inútil 

em sua totalidade, passando a perceber que o 

lixo é fonte de riqueza. Esta é uma ação simples 

e de grande valor para os catadores de lixo, o 

ambiente e as futuras gerações. 

A reciclagem proporciona inúmeros 

benefícios às sociedades, à economia e ao 

ambiente. Como exemplo, é possível citar as 

toneladas de plásticos reciclados que 

contribuem com a economia de petróleo, e que 

depois de reciclados ainda podem virar 

carpetes, mangueiras, cordas, entre outros 

produtos do gênero; e ainda, uma tonelada de 

papeis reciclados que poupam 22 árvores, 

consomem 71% a menos de energia elétrica 

deixando de poluir o ar em 74% ao fabricá-lo, 

assim como diversos tipos de papéis podem ser 

reciclados sete vezes ou mais (ADAMNS, 

2006, p. 2). 

Além da economia gerada pela 

reciclagem, a coleta seletiva colabora com a 

preservação do ambiente, ao diminuir a 

quantidade de lixo que chega aos aterros 

sanitários, minimizando os impactos causados 

pelos resíduos sólidos.  

Dessa maneira, muitas pessoas são 

beneficiadas com a coleta seletiva e reciclagem, 

principalmente os catadores, pois apesar de 

terem um papel muito importante em todo esse 

processo, alguns deles ainda reconhecem a sua 

contribuição ambiental, buscando além do 

salário/remuneração a sua inclusão social. 

 

4. Resultados esperados e considerações 

 

As considerações finais deve ser 

uma das ultimas etapas apresentada pelo 

pesquisador, para que o leitor possa 

compreender o que foi trabalhado no decorrer 

da pesquisa, possibilitando uma visão clara e 

objetiva do assunto abordado, segundo uma 

metodologia proposta. É o momento da 

pesquisa em que são expostos e discutidos os 

resultados relevantes alcançados pelo 

pesquisador. 

Como a pesquisa encontra-se em 

andamento, até o presente momento, os 

resultados alcançados dizem respeito ao 

levantamento bibliográfico para início dos 

primeiros capítulos da dissertação e visitas 

iniciais a campo para percepção da realidade 

local e suas influencias no contexto dos 

indivíduos envolvidos no processo. Nessa 

etapa, percebe-se que o Programa de Coleta 

Seletiva implantado esta em fase de adaptações, 

visto que são menos de dois anos de 

funcionamento, e que é um processo lento de 

assimilação pelos moradores da Cidade. 

Para tanto, está sendo averiguados 

variáveis que se farão importantes no decorrer 

da pesquisa no que diz respeito ao 

gerenciamento da Cooperativa de Reciclagem 

de Tupaciguara (MG); se existe programas de 

Educação Ambiental eficiente como base 

fundamental da relação socioambiental sendo 

aplicados; análise e discussão do Programa de 

Coleta Seletiva e Reciclagem; satisfação e 

conhecimento das pessoas atendidas quanto ao 

Programa. 

Assim, espera-se que a pesquisa em 

curso possa contribuir de forma significativa 

para o município de Tupaciguara (MG) e seus 
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moradores, em detrimento de possíveis 

melhorias em seu Programa de Coleta Seletiva 

que venham a ser pontuadas no 

desenvolvimento da mesma em beneficio da 

evolução positiva socioambiental. Essa é nossa 

meta maior. 
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Abstract: The selective collection programs are considered as a possible solution to the garbage problem, 

since advocates the reuse of various materials such as paper, glass, plastics and metals, among others. The 

municipality of Tupaciguara, located in the middle Region of Triângulo Mineiro, includes the 
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implementation of a Selective Collection Program, managed by the City, with management and logistics 

Municipal Secretariat of Environment, which aims to facilitate the collection, separation and disposal of 

solid waste for recycling, and promote socio-productive inclusion of waste pickers organized into an 

Association of Collectors of Recyclable Material Tupaciguara - ASCAMAT and Cooperative recycling. In 

this sense, the main objective of this work is guided in analyzing the operation of the Selective Collection 

Program held in Tupaciguara (MG) through its Association of Collectors convening the same. The 

methodology employed is the elaboration of theoretical framework to support the analysis to be performed; 

the practice of fieldwork at the Cooperative Association and thirst for knowledge of the reality of these as 

well as seeking information on Tupaciguara Municipal Government and other public bodies linked to the 

Program needed to develop the survey. As the work is in progress, to date, the results relate to the literature 

survey and initial visits to the field for perception of local realities and their influences in the context of the 

individuals involved. 

 

Keywords: Waste Recycling. Municipality of Tupaciguara (MG). Recycling. Education Environmental. 
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Resumo: O termo reflorestamento é referente à implantação da flora nativa em um local onde havia uma 

vegetação primária anteriormente, e não existe mais em razão da degradação, que pode ter ocorrido por 
fatores naturais ou através da ação do homem – a exemplo do desmatamento, configurando o reflorestamento 

como relacionado à idéia de replantar. Neste contexto, desenvolveu-se um estudo na área da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Samambaia no município de Catalão (GO), que sofreu com o intenso processo de 

desmatamento das suas vegetações ciliares por diferentes atividades, com o objetivo de analisar o Programa de 

Revegetação da área da Bacia do Ribeirão Samambaia desenvolvido pela Superintendência Municipal de Água 

e Esgoto de Catalão(SAE), com foco no ano de 2005 – ano efetivamente do inicio do plantio de mudas,  uma vez 

que o mesmo é fonte de água para abastecimento público da cidade de Catalão, cujos resultados são vistos em 

toda a área abrangida pelo projeto. 
 

Palavras-chave: Vegetação ciliar, Reflorestamento, Ribeirão Samambaia - Catalão (GO). 
 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A degradação florestal resulta em um conjunto 

de problemas ambientais, como a extinção de várias 

espécies da biota, principalmente da fauna e da 

flora, as mudanças climáticas e a erosão dos solos. 

Neste sentido, programas de reflorestamento têm 

contribuído para reduzir esses efeitos, bem como 

vem favorecendo que se diminua o desmatamento 

de fitofisionomias nativas. 

O reflorestamento com espécies nativas 

contribui para restabelecer a biodiversidade e a 

riqueza da vegetação original, devendo ser 

preferido sempre que possível. 

As Matas Ciliares e de Galerias são formações 
florestais às margens de ambientes aquáticos, 

constituem um ambiente complexo com condições 

mesoclimáticas distintas, atribuídas as temperaturas 

mais amenas e a maior umidade atmosférica desse 

local. As relações desempenhadas entre o ambiente 

aquático e o vegetal terrestre que margeia os cursos 

de água fazem com que diversos autores 

considerem inúmeras denominações, 

caracterizações e funções para essas formações 

vegetacionais (CARVALHO, 1996). 

De acordo com MARTINS (2001) e 

RODRIGUES (2000) as formações florestais 

localizadas ao longo dos cursos d’águas e no 

entorno de nascentes, lagos e/ou reservatórios são 

denominadas na literatura como floresta ou Mata 

Ciliar, Mata de Galeria, Floresta Beiradeira, 

Floresta Ripária, Floresta Ribeirinha e/ou Floresta 

Paludosa, mas para efeitos de recuperação e 

legislação, o termo Mata Ciliar tem sido empregado 

para defini-la de forma genérica. 

Percebendo a importância das atividades para 

recuperação de áreas degradadas, o objetivo desse 
trabalho foi o de analisar o Programa de 

Revegetação feito na área da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Samambaia, no município de Catalão 

(GO), ressaltando a importância da preservação das 

formações ciliares, tanto no aspecto ecológico, 

quanto ao aspecto diretamente relacionados à 

proteção dos mananciais e demais corpos de água, 

Anais do I CONPEEX 2015 -   520



 
  

 

 

I Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás. 

identificando os principais modelos de recuperação 

de vegetação ciliar e de nascentes a partir da 

utilização dos conhecimentos científicos existentes. 

Segundo Rodrigues (2000), a recuperação de 

formações ciliares tem possibilidades ampliadas, 

quando inseridas no contexto espacial da bacia 

hidrográfica, ressaltando a questão hídrica, o uso 

adequado dos solos agrícolas no entorno e da 

própria área a ser recuperada, a preservação da 

interligação de remanescentes naturais, a proteção 

de nascentes e olhos d’água, sendo que a escolha 

adequada das espécies é um aspecto fundamental 

para a implantação de programas de restauração de 

fitofisionomias ciliares em seus diferentes aspectos. 

Dessa forma, o leito do Ribeirão Samambaia 

recebe cotidianamente, as consequências da 

intervenção humana. Sendo Catalão  uma cidade 
que cresce a olhos vistos e que é ponto estratégico 

no cenário nacional, não pode apresentar problemas 

referentes ao abastecimento público de água por 

consequência da falta de planejamento urbano mais 

consistente dos órgãos administrativos. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE 

ESTUDO 

 
Catalão é um município presente na Região 

Sudeste do Estado de Goiás. Atualmente sua 

população é de aproximadamente 100.000  

habitantes  em uma área de 3.821Km². Também dá 

nome ao Distrito Sede do Município (tendo ainda 

outros dois distritos: Pires Belo e Santo Antônio do 

Rio Verde) e a uma Microrregião do Estado de 
Goiás, formada pelos municípios de Catalão, 

Ipameri,  Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, 

Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Anhanguera e  

Corumbaíba. (IBGE, 2010). 

Toda  a área de influência e o perímetro da 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Samambaia está 

situada na porção norte do município de Catalão 

(GO), como mostra a Figura 1, sendo formada por 

323 nascentes, sendo que apenas 08 são 

permanentes, sendo as outras intermitentes, 

perfazendo também a divisa com o município de 

Goiandira à Noroeste, onde recebe o nome de 

Ribeirão Pari, desaguando então no Rio Veríssimo, 

contribuinte pela margem direita do Rio Paranaíba, 

inserido na Bacia do Paraná, a segunda maior bacia 

em extensão do Brasil, configurando a região como 

“berço das águas.” 
O Ribeirão Samambaia destaca-se por ser a 

principal fonte hídrica de abastecimento de 

aproximadamente 100.000 habitantes, instalados no 

perímetro urbano do Município, sendo que abastece 

quase 100% da população da cidade de Catalão. 

A Bacia do Ribeirão Samambaia é formada por 

323 nascentes sendo que 78 estão acima da 

captação para abastecimento público e 54 já foram 

reflorestadas e/ou protegidas. (Figura 1). 

 

Figura 1: Configuração da Bacia do 

Ribeirão Samambaia, Catalão (GO) - 

SAE (2006) 
 

 
Fonte: SAE (2015) 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como procedimento metodológico para o 

desenvolvimento da pesquisa referente a área da 

Bacia do Ribeirão Samambaia – Catalão (GO),  

buscou-se  realizar um levantamento teórico-

conceitual referente a temática e a área, com foco 

especial para bacias hidrográficas e processos de 

revegetação de áreas ciliares, em especial sobre 

diferentes métodos de reflorestamento, como a 

semeadura direta, plantio de mudas nativas no 

período chuvoso, regeneração natural com 

isolamento da área e as técnicas de nucleação, 

elencando o método que se revele mais vantajoso 

para a recuperação do ecossistema de forma geral, 

levando em conta principalmente as vantagens 

sobre a revitalização das nascentes e fitofisionomias 

ciliares. Num segundo momento, realizou-se 
levantamentos em campo e em imagens 

georeferenciadas da área foco, pelas técnicas do 

geoprocessamento, com o fim de estabelecer e 

identificar as áreas que foram revitalizadas pelo 

projeto de reflorestamento executado pela 

Superintendência Municipal de Água e Esgoto de 

Catalão (SAE), efetivamente iniciado no ano de 

2005. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Decorrente dos levantamentos e estudos 

realizados, detectou-se que  a área total da Bacia do 
Ribeirão Samambaia é de 168km² e a área 

beneficiada pelo reflorestamento, era no ano de 

2005, era de   80km², conforme mostra os dados no 

Quadro 1. 

 

Quadro  1 - Histórico de 

reflorestamento SAE – 2006 
 

Data  Atividades 

Janeiro (2003) a 

Outubro (2004) 
  45.100 metros de cerca 

18.040 postes de 

eucaliptos 

180.400 metros de 

arame farpado 
80.000 mudas 

variadas 

Novembro 

(2004) a Fevereiro 

(2005) 

  83.000 mudas variadas 

Março (2005) a 

Outubro (2005) 
  30.325 metros de cerca 

6.410 postes de 

eucaliptos 

151.625 metro de 

arame liso 

Novembro 

(2005) a Março 

(2006) 

88.200 mudas variadas 

Abril (2006) a 

Setembro (2006 
30.545 metros de cerca 

6.109 poste de 

eucalipto tratado 

152.725 metros de 

arame liso 

Org. FERNANDES, Régina Vaz da Costa (2015). 

 

 

As mudas foram plantadas de acordo com três 

tipos de solos identificados na área da Bacia do 

Ribeirão Samambaia. (Quadro 2) 

 

 

Quadro  1 - Critério de solo para plantio das 

mudas , SAE(2006) 

 

TIPO DE 

ÁREA 

CARACTERISTICAS 

1 - VÀRZEA Solo alagadiço, rico em 

nutrientes 

2 - 

CULTURAS 

Solo com um grau de 

umidade intermediário  

(nem muito seco nem muito 

úmido ) 

3 - 
CERRADO 

Solo mais seco e 
originalmente pobre de 

nutrientes 

Org. FERNANDES, Régina Vaz da Costa (2015). 

 

Ao longo do curso d’água, as árvores frutíferas, 

foram plantadas, preferencialmente, próximo as 

sedes das fazendas e chácaras, beneficiando as 

famílias que ali moram, aves e pequenos animais. 

Foram plantadas ao longo da área Bacia do 

Ribeirão Samambaia, 251.200 mudas respeitando 

os diferentes tipos de solos e o lugar nativo de cada 

planta. (Quadro 3)  

 

Quadro 3: Principais espécies vegetais 

plantadas na área  - SAE (2006) 
 

TIPOS DE ÁREAS DE PLANTIO 
VARZEA CULTURAS CERRADO 

Gameleira Abacate Araticum 

Jenipapo Jatobá Barú 

Pororoca Manga Cajú 

Sangra 

D’água 

Aroeira  Jacarandá  

Buriti Goiaba  Pitanga 

Guapeva  Ipê Amarelo 

/Roxo/Branco 

Vinhático 

Ingá 

Branco  

Pau - Brasil Caraíba 

Org. FERNANDES, RéginaVaz da Costa (2015). 

 
Próximo às rodovias, principalmente a BR 050 

e GO 330, nos locais cercados para a recomposição 

da vegetação ciliar, foram deixadas faixas 

capinadas com até dois metros de largura na parte 

interna da cerca (acerco), para que, em caso de 

incêndio, o fogo não se alastre pela vegetação ciliar 

em recuperação. 

 

5. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

 
A recuperação da vegetação ciliar é de 

significante importância, que na área se configura 

mais como Mata de Galeria, cuja extensão 

acompanha o leito do curso d’água e os indivíduos 

arbóreos formam um denso dossel ou galeria 
provocando sombreamento nas margens do 

Ribeirão. De acordo com Ribeiro e Walter (1998), 
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esta fitofisionomia apresenta indivíduos sempre 

verdes durante toda parte do ano, a cobertura tem 

variação de 70% a 95% com indivíduos que 

chegam a medir 30m de altura. Os resultados 

positivos obtidos pela análise físico-química e 

bacteriológica podem revelar grande contribuição 

da vegetação na melhoria da qualidade da água. A 

vegetação ciliar, neste caso a Mata de Galeria, 

possibilita que a ação do meio externo não atinja 

diretamente o manancial, no período chuvoso este 

resultado é extremamente positivo e benéfico para o 

manancial.  
Conforme análise dos dados e resultados do 

Programa de Revegetação da área da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Samambaia, em Catalão 
(GO), pode-se concluir que é evidente a efetividade 

do Programa, pois foi realizado o cercamento das 

áreas próximas do leito do Ribeirão, onde ocorreu o 

plantio de mudas respeitando as características de 

solo propicio a cada espécie, bem como as espécies 

mais indicadas para a recomposição dessa 

vegetação ripária. As imagens georeferenciadas 

mostram que as áreas beneficiadas pelo Programa 
de Revegetação estão em franco processo de 

recomposição florística, configurando a efetividade 

do Programa. 

O Programa de Revegetação, realizado pela 

SAE, a partir do ano de 2005, foi de extrema 

importância para o Ribeirão, que é o responsável 

pelo abastecimento de água da cidade de Catalão. 

A continuidade desse programa é vital para a 

recomposição das fitofisonomias ciliares da bacia 

em questão, visando à recomposição das áreas 

degradadas por diferentes processos de intervenção 

antrópica, bem como é uma garantia da 

recomposição da vegetação ciliar do curso d’água, 

o que almeja a continuidade da pesquisa para uma 

análise das condições atuais das áreas atingidas pelo 

Programa. 
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Abstract. The term reforestation refers to the implementation of the native flora in a place where there was an 

earlier primary vegetation, and no longer exists as a result of degradation, which may be due to natural factors 

or by human activities - like deforestation, setting the reforestation as related to the idea of replanting. In this 
context, we developed a study in the area of the Basin of Ribeirão Fern in the municipality of Catalão (GO), 

which suffered from the intense process of deforestation of riparian vegetation for their different activities, with 

the aim of analyzing the Revegetation Program area of Ribeirão Fern Basin developed by the Municipal 

Superintendence of Water and Sewage Catalan (SAE), focusing in 2005 - the year effectively the beginning of the 

planting of seedlings, since it is the water source for the city public supply Catalan, whose results are seen 

throughout the.  
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Resumo: O objetivo do artigo é analisar o início das políticas habitacionais no Brasil, com ênfase no período 

correspondente entre o Império e a República Velha. Os procedimentos metodológicos se pautaram na pesquisa 

documental e bibliográfica cuja temática versa sobre as ações do Estado brasileiro quanto ao enfrentamento à 

questão da habitação popular. A literatura analisada apresenta o modo pontual e sem compromisso que o 

Estado teve com a produção de moradias populares entre o século XIX e início do século XX. O paradigma 

liberal hegemônico à época descartava a participação mais incisiva do Estado na provisão de habitações 

populares. Contudo, as poucas ações estatais foram para estimular a produção de moradias por iniciativa 

privada e regulamentar o uso e ocupação do solo urbano. Tais procedimentos ante tutela estatal produziram 

dois processos perversos socialmente e que se combinam ao mesmo tempo: a gentrificação e a expansão 

horizontal da cidade. 

 

Palavras-chave: Habitação, Estado, Políticas. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A política habitacional brasileira tem sido foco 

de análises e debates nos mais diversos segmentos 

da sociedade, dentre estes se destacam: 

pesquisadores, jornalistas, empresários e 

acadêmicos.  

Contudo, analisar a conjuntura atual sem 

compreender o processo histórico das políticas 

habitacionais do país não permite desvendar os 

reais interesses e beneficiados do presente. 

O resgate histórico das intervenções estatais no 

plano da habitação popular se torna relevante, pois, 

assim é possível avaliar os avanços e retrocessos de 

tais políticas voltadas para atender parte numerosa 

da população brasileira, e ainda, conceber as 

origens de inúmeros problemas urbanos 

contemporâneos ligados ao modo estatal de 

interposição à questão da moradia popular. 

Desse modo, o presente artigo tem o objetivo 

de analisar as origens da política de habitação 

popular, sobretudo com interesse temporal 

circunscrito ao período Imperial (1822-1889) e da 

República Velha (1889-1930). 

Os procedimentos metodológicos se pautaram 

na pesquisa documental (decretos e leis) e na 

pesquisa bibliográfica que destaca a questão 

habitacional entre o período proposto. 

 

2. A QUESTÃO DA HABITAÇÃO POPULAR 

DURANTE O IMPÉRIO 

 

Sob a égide do liberalismo econômico, 

especificamente o período que corresponde entre o 

fim do sistema monárquico e o início da República 

Velha (1889 - 1930), verificam-se ações estatais 

pontuais no âmbito habitacional. 

As ações do Governo Imperial no plano 

habitacional visavam, em grande medida, combater 

na cidade do Rio de Janeiro as habitações coletivas 

(casas de cômodos, estalagem, hospedarias, etc.), 

comumente denominadas de cortiços (ABREU, 

2003; OLIVEIRA, 2009). 

O discurso oficial para o combate aos cortiços 

se centrava na questão da saúde pública. Epidemias 

de cólera, de varíola e de febre amarela assolavam 

periodicamente a cidade em meados do século XIX 

(ABREU, 2003). Todavia, cabe destacar a 

relevância da localização central que os cortiços 

ocupavam enquanto condição indispensável para a 

sobrevivência de uma parcela considerável da 

população, pois, para os trabalhadores livres e 
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escravos de ganho
1
 o trabalho deveria ser procurado 

diariamente (ABREU, 2003). 

A intervenção do Estado no plano habitacional 

deu início em 1853, com a edição da Lei n.º 719, 

que concedia privilégios à empresa privada para 

construir casas
2
 operárias e higiênicas (OLIVEIRA, 

2009).  Mas, de fato, os estímulos mais 

contundentes aconteceram com o Decreto n.º 2686 

de outubro de 1875 e com a Lei n.º 3.151 de 

dezembro de 1882. O primeiro preconizava a 

isenção absoluta da Décima Urbana
3
 por até 10 

anos para aquelas empresas que construíssem nos 

arrabaldes da cidade do Rio de Janeiro, grandes 

edifícios, denominados “Evonias”, “para dar 

commodo agasalho às famílias pobres e aos 

artistas”. O segundo amplia os incentivos para “as 

empresas que se organizarem com o fim de 

construir edifícios destinados à habitação de 

operários e classes pobres”, tais como: a ampliação 

da isenção por até 20 anos do imposto predial, 

dispensa do imposto de transmissão quanto à 

aquisição de imóveis necessários às construções e 

direito à desapropriação aos terrenos particulares. 

Mesmo que essas leis não tenham alcançado 

bons resultados, conforme descreveram Abreu 

(2003) e Oliveira (2009), há uma nítida intenção 

por parte do governo em modificar o perfil social da 

área central da capital. 

Ambos os instrumentos legais supracitados 

evidenciaram que a localização das construções das 

habitações para os operários se dariam nos 

arrabaldes da cidade, ou seja, nos arredores, 

subúrbio. Para que as leis fossem editadas, o 

argumento principal era de cunho higienista
4
, com 

vistas à saúde pública, todavia, paralelo ao discurso 

                                                 
1 O escravo de ganho possuía permissão de seu 

proprietário para realizar algumas tarefas e ficar com uma 

parte do dinheiro. As atividades mais comuns desses 

escravos eram o transporte de cargas e pessoas, vender 

alguns produtos como o café torrado e doces, tomar conta 

de estabelecimento comercial e realizar pequenos reparos. 
2 A título de esclarecimento, a utilização dos termos: 

casa, moradia e habitação, enquanto sinônimos, é assim 

justificado, pois, mesmo com conceitos diferentes são 

complementares, uma vez que, todos se referem à 

necessidade humana de possuir um abrigo para nele e a 

partir dele, realizar todos os tipos de atividades. 
3 A Décima Urbana foi o imposto com pagamento anual à 

Real Fazenda criado em 1808, no qual consistia na 

cobrança de 10% do rendimento líquido dos prédios 

urbanos em condições habitáveis dentro dos limites das 

cidades e vilas.  
4 Sobre a crise e superação do pensamento higienista para 

o sanitarista ver: ABREU, M. de A. Cidade brasileira - 

1870-1930. In: SPÓSITO, M. E. B. (org.). Urbanização 

e Cidades: perspectivas geográficas. Presidente Prudente: 

UNESP, 2001. p. 35-44. 

oficial, outro processo chama a atenção, a 

gentrificação
5
 com o estímulo estatal. 

Em outras palavras, o desenvolvimento 

desigual da economia capitalista conduziu os 

estímulos estatais a reforçar a reprodução desigual 

do espaço urbano. Assim, a demolição dos cortiços 

localizados na área central e a construção de 

moradias populares nos arredores da cidade do Rio 

de Janeiro podem ser consideradas como as 

primeiras premissas para a regulamentação do uso e 

da ocupação do solo urbano. Ao mesmo tempo, tal 

prática produziu dois processos espaciais urbanos 

que se complementam e que se tornam socialmente 

desiguais quanto ao direito à cidade, que são: o 

enobrecimento da área central e a expansão da 

fronteira urbana. 

 

3. A MORADIA POPULAR DURANTE A 

REPÚBLICA VELHA 

 

O período entre a abolição da escravatura 

(1888) e a Revolução de 1930, é caracterizado por 

importantes transformações econômicas, sociais e 

políticas no país. O processo de desenvolvimento 

mediante substituição de importações, com a 

formação de um parque industrial de bens de 

consumo não duráveis (tecido, roupas, alimentos), 

principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, 

estimula ainda mais o processo de urbanização 

(SINGER, 1973, p.121). 

Contudo, o modelo agroexportador ainda se 

constituía a base da organização socioeconômica do 

Brasil. É nesse contexto que Moreira (2011), 

esclarece o processo de formação da sociedade do 

trabalho no país, destacando a interface entre a 

fazenda (campo) e a cidade, sendo a fábrica o elo 

entre esses espaços. Para o autor, “O todo de que a 

fazenda e cidade são bases e elos orgânicos. E cuja 

lógica é o que define o que é a fazenda e o que é a 

cidade. E, assim, o que será a indústria nascente.” 

(MOREIRA, 2011, p.111). 

O modo que prevalece durante a República 

Velha no que tange à produção de moradias é 

similar ao período Imperial, ou seja, o governo não 

produz, mas estimula o capital privado em investir 

no ramo da construção. Esse estímulo acontece de 

duas formas: a) a não intervenção do Estado nos 

preços dos aluguéis torna a produção de casas com 

esta finalidade uma forma segura e excelente de 

rentabilizar poupanças e recursos disponíveis na 

economia urbana; b) à emergência do processo de 

                                                 
5 Ver mais em: SMITH, Neil. Gentrificação, a fronteira e 

a reestruturação do espaço urbano. IN: GEOUSP – 

Espaço e Tempo. Revista de Pós-Graduação. São Paulo: 

Departamento de Geografia, FFLCH, USP, 2007, n.º 21, 

p. 15-31. 
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industrialização, incentivos do poder público para a 

construção de vilas operárias. 

No que tange a primeira forma, o próprio 

cenário econômico brasileiro nos primeiros anos de 

República era favorável à produção de moradias 

para aluguel, também conhecida como produção 

rentista (BONDUKI, 2011). 

No contexto compreendido pela primeira 

forma, segundo Prado Júnior (1998), são os fatores 

externos e internos que explicam o apogeu da 

economia produtora de matérias-primas e gêneros 

tropicais no Brasil entre os anos finais do século 

XIX e início do século XX. Os fatores externos 

estão relacionados com o desenvolvimento do 

comércio internacional advindos com o progresso 

das técnicas de produção industrial e dos sistemas 

de transportes. A conjuntura interna, por sua vez, 

permitiu avanços econômicos, principalmente em 

consequência da resolução do problema da mão de 

obra, tanto com a abolição da escravidão quanto aos 

estímulos à imigração europeia. 

Todavia, outro efeito do afluxo de imigrantes 

nas duas principais praças comerciais do Brasil, as 

cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, elevou a 

procura por moradia de aluguel. A valorização 

imobiliária se constituía, assim, em uma 

“importante opção de investimento para reserva de 

valor, na ausência de um mercado de capitais.” 

(BONDUKI, 1994, p.712). 

A título de exemplo, Bonduki (1994, p.713) 

informa que em São Paulo, em 1920, “[...] apenas 

19% dos prédios eram habitados por seus 

proprietários, predominando largamente o aluguel 

como forma básica de acesso a moradia.” A 

inexistência de qualquer forma de financiamento 

para a aquisição da própria moradia, levou quase a 

totalidade dos trabalhadores à condição de 

inquilino, e ainda, geralmente em cortiços ocupados 

por mais de uma família (BONDUKI, 1994). 

Outro fato político-econômico que dinamizou o 

mercado de terras tem origem na última década do 

século XIX, no qual o país passou por uma grave 

crise financeira, denominada de Encilhamento
6
, 

cuja origem remonta a falta de meio circulante 

suficiente para atender as necessidades crescentes 

dos negócios num ambiente econômico 

especulativo (PRADO JÚNIOR, 1998). A crise 

conduziu os capitais para o setor imobiliário “[...] 

seja na forma de compra de terra para estoque de 

                                                 
6 Crise econômica que abateu o Brasil nos anos de 1890 e 

1891. A expressão encilhamento extraída do vocabulário 

dos hipódromos, e que remetia à confusão das apostas, 

momentos antes da largada, enquanto os jóqueis 

encilhavam (arreavam) seus cavalos. Ver mais em: 
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=2490:catid=28&Itemid=23 Acesso 

em: 03 de março de 2015. 

reserva de valores, seja na forma de construção de 

moradias para aluguel, alternativas que passam a ser 

percebidas como mais seguras” (RIBEIRO, 1991 

apud OLIVEIRA, 2009, p.25). 

Já o contexto da segunda forma envolve o 

estímulo estatal à construção de moradias para os 

trabalhadores se deu a partir da constituição das 

vilas operárias na emergência da indústria moderna, 

sobretudo, após a segunda metade do século XIX. A 

difusão dessa prática de construção de moradias por 

parte das empresas para os seus operários aconteceu 

tanto nas cidades quanto no campo, mas 

invariavelmente ligados à indústria (têxteis, papel, 

cimento, etc.), a empresas de mineração, a empresas 

de geração de energia, a empresas companhias 

ferroviárias e outros poucos ramos da atividade 

econômica (CORREIA, 2006). 

As vilas operárias eram 

 
[...] conjuntos de casas construídas pelas 

indústrias para serem alugadas a baixos 

aluguéis ou mesmo oferecidas gratuitamente a 

seus operários. Estas iniciativas tiveram um 

impacto importante em várias cidades 

brasileiras, pois são os primeiros 

empreendimentos habitacionais de grande porte 

construídos no país. (BONDUKI, 1994, p.715) 

 

Conforme apresentado por Correia (2006, 

p.14), entre 1880 e 1930, as vilas operárias (Fig. 01) 

disseminam-se em larga escala, em diferentes 

estados e regiões. É nesse contexto que as vilas 

operárias irão se afirmar “como uma importante 

expressão da era industrial não apenas por suas 

origens, usos, funções e conflitos sociais, como 

também por suas características formais, que 

usualmente remetem a valores, materiais e símbolos 

do mundo fabril.”. 

 

 
 

FIGURA 01 – Vila operária erguida pela 

Companhia de Fiação Cometa, Petrópolis 

(RJ) 
 

Fonte: Correia (2006) 
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As vilas operárias se diferenciam 

principalmente pelo tamanho e de acordo com a 

região industrial, mas em todas, as moradias estão 

nas adjacências da fábrica. A estrutura da vila 

operária conta ainda com escola, farmácia, 

assistência médica, usina elétrica e algum espaço 

para o lazer. Destes, a escola se destaca entre os 

equipamentos disponíveis à família dos 

trabalhadores, pois sua função vai além da 

alfabetização, objetiva ainda generalizar o modelo 

ideológico industrial, pautado na ordem e na 

disciplina (MOREIRA, 2011). 

Para Moreira (2011), sob o comando da 

indústria, a divisão territorial do trabalho 

privilegiará a interação da fazenda
7
 com a cidade, 

tornando-as espaços funcionais, economicamente 

individualizados e como entes em intercâmbio. 

Nesse contexto, as vilas operárias terão 

serventia e funções que vão além de moradias para 

os operários. 

A mudança vem com a divisão territorial do 

trabalho, no qual a cidade passa a funcionar sob o 

ritmo da indústria e a fazenda também se modifica, 

vira campo, fornecedora de alimentos e de matérias-

primas e recebedora de industrializados vindos da 

cidade. 

O desenvolvimento do setor industrial necessita 

da regularização e da normatização a vida do 

operário, disciplinar o tempo e o espaço dos 

homens e mulheres que migram tanto da fazenda 

quanto da cidade para a fábrica. 

Para tanto, a indústria 

 
[...] necessita regulamentar a vida cotidiana 

desses homens e mulheres na regularidade da 

rotina de horários e prazos do tempo-espaço 

do relógio que disciplina e ordena a rotina do 

trabalho dentro da fábrica. O que quer dizer 

baixar um regulamento de obediência 

obrigatória que regule ao mesmo tempo dia a 

dia do trabalho na fábrica e na vila operária, 

disciplinando homens e mulheres numa só 

consonância de movimentos. (MOREIRA, 

2011, p.113) 

 

A vigilância e o controle tornam-se tônicos do 

espaço-tempo disciplinar da vila operária. Pois, ao 

mesmo tempo em que fixam-se os operários nas 

                                                 
7 Moreira (2011) utiliza o termo fazenda, pois o momento 

histórico é influenciado pelos ciclos econômicos (açúcar, 

algodão, café, borracha, etc.). Não há, portanto, relação 

cidade-campo, pois também não havia cidade e campo no 

sentido econômico moderno. “Há cidade. Não há campo. 

Porque o que existe é a fazenda, célula de um todo rural-

mercantil, um ente cosmopolita por sua relação com o 

luxo urbano que vem de fora e dela faz a própria matriz 

de uma sociedade agrária com forte assento na cultura 

citadina.” (MOREIRA, 2011, p.112) 

imediações das instalações fabris para a 

constituição de um mercado de trabalho cativo, 

ainda os mantém sob o controle político e 

ideológico (BONDUKI, 1994). 

Para Blay (1982 apud BONDUKI, 1994), a 

necessidade para a criação das vilas operárias 

decorre de três motivações principais: a) de 

aspectos operacionais; b) de mercado de trabalho; 

c) ou político-ideológicas. 

Para a primeira motivação o argumento pauta-

se na importância que os trabalhadores têm para a 

continuidade do processo de produção (manutenção 

e funcionamento). A segunda motivação consiste na 

dificuldade para obter mão de obra qualificada ou 

mesmo de trabalhadores em geral devido à 

localização da fábrica. E a terceira motivação parte 

do princípio de controle que ultrapassa o espaço-

tempo do trabalho na fábrica, pois, logo se associa a 

perda do trabalho com o despejo da casa, assim 

evitando as greves e paralizações (BLAY, 1982, 

apud BONDUKI, 1994). 

A exceção, no que tange ao afastamento do 

Estado na produção direta de moradias, se deu de 

maneira específica e pontual. Logo no início do 

século XX, o governo federal construiu vilas 

operárias, tais como: a Vila Marechal Hermes e a 

Vila Orsina da Fonseca na cidade do Rio de Janeiro 

(OLIVEIRA, 2009), e a construção de 40 unidades 

em Recife pela Fundação Casa Operária 

(BONDUKI, 1994). 

 
4. À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

As ações estatais no plano habitacional foram 

caracterizadas pela falta de compromisso na 

produção direta de moradias populares durante os 

períodos do Brasil Império e República Velha. E 

ainda, as leis e decretos criados para regulamentar e 

estimular a produção de habitações por iniciativa 

privada geraram outros tipos de problemas 

socialmente cruéis, tais como a expulsão dos 

moradores pobres da área central para áreas mais 

distantes da mesma. 

Os argumentos utilizados para as primeiras 

ações no âmbito habitacional durante o período 

Imperial eram, a princípio, com teor higienista com 

vistas à saúde pública, todavia, havia claramente a 

intenção de retirar a população mais pobre da área 

central e transferi-las para os arredores da cidade. 

O padrão que prevalece durante a República 

Velha reafirma a posição do Estado de agente 

regulatório para a produção de moradias pelo 

capital privado. Tal estímulo permitiu o 

crescimento da produção rentista, ou seja, de 

habitações para aluguel. E também, com efeito ao 

contexto de crescimento das indústrias no país, 

surgem as vilas operárias como resposta à crise de 
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moradias populares e, ao mesmo tempo, enquanto 

necessidade de controle total sobre a vida do 

operário. 

As consequências dessas ações estatais no 

plano habitacional produziram e agravaram as 

perversidades sociais ao longo do tempo. Desde 

então, o modo de enfrentamento do Estado 

brasileiro à questão habitacional não produziu 

espaços urbanos menos desiguais social e 

economicamente. Pelo contrário, as políticas 

urbanas não foram bem conduzidas, pois, criaram e 

reforçaram os problemas inerentes ao processo de 

urbanização, nos quais os custos sociais são 

elevadíssimos para a parcela mais pobre da 

população. 
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Abstract: 

The aim of this paper is to analyze the start of housing policies in Brazil, with emphasis in the 

corresponding period between the Empire and the Old Republic. The methodological procedures were 

based on documentary and bibliographical research whose theme is about the actions of the Brazilian 

State as to face the issue of public housing. The literature review shows the timely and without 

compromise so that the state had with the production of affordable housing between the nineteenth and 

early twentieth century. The liberal hegemonic paradigm at the time dismissed the more effective 

participation of the state in the provision of affordable housing. However, the few State actions were to 

stimulate the production of housing by the private sector and regulate the use and occupation of urban 

land. Such procedures before state tutelage produced two socially perverse and processes that combine 

both : gentrification and the horizontal expansion of the city. 

 

 Keywords: Housing, State, Policies. 
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Resumo:. O intuito do presente trabalho é discorrer sobre os resultados das primeiras análises referentes à 

pesquisa de mestrado que tem o objetivo de avaliar a qualidade ambiental urbana no interior da Bacia do 
Córrego das Lajes, área urbana de Uberaba (MG), através dos aspectos ambientais como geologia, 

geomorfologia, tipos de solos e fitofisionomias, relacionando com a expansão urbana, as tendências à ocupação 

a partir da análise do Plano Diretor Urbano, visando propor a partir desta avaliação, parâmetros norteadores que 

possam subsidiar a ocupação da área de forma a propiciar uma maior qualidade ambiental urbana neste espaço. 

A  metodologia foi realizada com base em revisão bibliográfica e documental referente ao tema da pesquisa e a 

área de estudo, assim como confecção e análise de material cartográfico. As análises demonstraram que a 

ocupação e a expansão urbana em Uberaba têm sido realizadas sem a devida preocupação com os aspectos 

físicos e socioambientais n a área da bacia hidrográfica na qual a mesma está inserida, proporcionando 

consequentes impactos ambientais que trazem transtornos à população humana e paisagens local, dentre eles, as 

enchentes e contaminações diversas da água escoada. Tudo isso tem influencia na qualidade ambiental urbana e, 

consequentemente, na qualidade de vida da população humana, o que será analisado nas etapas posteriores da 
pesquisa. 

 

Palavras-chave: Qualidade ambiental urbana. Córrego das Lajes. Uberaba (MG). 

___________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar 
resultados iniciais referentes à pesquisa de 

mestrado, intitulada “Avaliação da qualidade 

ambiental urbana na Bacia hidrográfica do Córrego 

das Lajes em Uberaba (MG), período de 1994 a 

2014”, que tem o intuito de avaliar os aspectos 

socioambientais, abrangendo os aspectos físicos tais 

como: geologia, geomorfologia, tipo de solo e 

fitofisionomias, além dos impactos para a 

população humana correlata, relacionando com a 

expansão urbana, as tendências à ocupação a partir 

da análise do Plano Diretor Urbano) no interior da 
Bacia e propondo, a partir desta avaliação, possíveis 

parâmetros norteadores que possam subsidiar a 

ocupação, de forma a propiciar uma maior 

qualidade ambiental urbana neste espaço. 

Esta pesquisa enquadra-se em um dos ramos 

das pesquisas ambientais que tem se destacado 

ultimamente, que consiste nos estudos ambientais 

em áreas urbanas. Pois, devido ao aumento da 

migração de pessoas do campo para as cidades, 

associado ao pouco ou nenhum planejamento, tem-

se como consequência um crescimento urbano 

desordenado, com a ocupação de locais 

inapropriados, causando impactos ambientais e 
sociais urbanos, muitas vezes irreversíveis. 

O rápido e desordenado crescimento urbano e o 

grande incremento populacional humano 

pressionou de tal forma o meio físico urbano que 

vários processos degradacionais estão 

desencadeando reações danosas aos sistemas nos 

quais estão inseridos os centros urbanos, 

principalmente as áreas urbanas menos 

planificadas. 

Como consequências dessa ocupação 

desordenada do meio urbano, dentre os muitos  
impactos ambientais que pode-se observar são: a 

retirada da vegetação natural; a ocupação de áreas 

com riscos de deslizamentos; o uso e ocupação 

desordenada do solo; o aumento das áreas urbanas 

impermeabilizadas; ampliação das taxas de 

escoamento superficial com geração de processos 

erosivos nas encostas; assoreamento dos cursos 

d’águas e as enchentes nas áreas urbanas, entre 

outras formas de degradação/impactos. 

Esse forte crescimento populacional humano, 

associado ao pouco e/ou inexistente planejamento 
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urbano, trouxeram grandes implicações na 

qualidade de vida dos espaços urbanos. Nesse 

contexto, a cidade de Uberaba (MG), na qual 

ocorreu uma ocupação desordenada no entorno do 

Córrego das Lajes, tem sofrido diversos impactos 

ambientais urbanos provenientes dessa ocupação 

sem o devido planejamento. 

 

1.1 Localização da área de estudo. 

 
A cidade de Uberaba encontra-se no Estado de 

Minas Gerais, mais precisamente no na região do 

Triângulo Mineiro, estando equidistante, num raio 

de 500 km, das principais cidades do País e a 481 

Km da capital do Estado, Belo Horizonte. Sua 
posição geográfica é 19º45’27’’ Latitude Sul e 

47º55’36’’ Longitude Oeste de GWT. Tem como 

municípios limítrofes: Uberlândia e Indianópolis 

(ao Norte), Nova Ponte e Sacramento (a Leste), 

Conquista, Delta, Água Comprida (ao Sul) e 

Conceição das Alagoas e Veríssimo (a Oeste).  

(PMU, 2009) 

Segundo dados da PMU (2009), a área 

superficial do Município é de 4.540,51 km2 

correspondente acerca de 0,6% da área total do 

Estado de Minas Gerais, com um o perímetro 
urbano da Sede Municipal possuindo 256 km2, 

abrigando uma população humana total de 296.000 

habitantes (IBGE, 2010).  

A área de estudo da presente pesquisa 

compreende a Bacia Hidrográfica do Córrego das 

Lajes, na qual se encontra a cidade de Uberaba 

(MG), como mostra a Figura 1.  

 

 

Figura 1- Localização do município de Uberaba 
2015. Org.: Rodrigues, J. P. S. Elaboração: 

RIBEIRO, L. L. (2015) 

 

Essa bacia hidrográfica possui área de 26,38 

km2, sendo afluente da margem esquerda do Rio 

Uberaba e está densamente ocupada pela população 

humana, já ultrapassado pela mancha urbana do 

Município os limites da bacia hidrográfica. 

2. METODOLOGIA 

 
O arcabouço metodológico fundamenta-se nos 

princípios técnico-científicos, inicialmente foi 

realizada uma revisão bibliográfica, incluindo 

livros, artigos, teses e dissertações, com objetivo de 

buscar sustentação teórico-conceitual sobre análise 

da qualidade ambiental, impactos ambientais em 

áreas urbanas, assim como o que já está pesquisado 

referente à Bacia Hidrográfica do Córrego das Lajes 

na cidade de Uberaba (MG). Esta constitui uma 

etapa que prosseguirá durante toda a pesquisa, 

buscando sempre aprofundar nos temas referentes 

aos estudos ambientais e consequentes impactos 

sociais decorrentes dos processos de ocupação, 
sistemas ambientais urbanos, bacia hidrográfica, 

teoria geossistêmica, entre outros estudos. 

A metodologia de análise pauta-se nos 

diferentes estudos, como: Beltrame (1995), 

hidrográficas; Bertrand (1972), a partir de sua 

análise da paisagem; Tricart (1977), com a teoria 

dos meios ecodinâmicos; Guerra (2010; 2012), com 

os estudos ambientais, mais precisamente os 

realizados em áreas urbanas; Nucci (2001), Braga 

(2003), Borja (1997), que propõem índices para 

avaliação da qualidade ambiental urbana, entre 
outros estudiosos.  

De modo geral, a metodologia de análise 

teórica, utilizada no presente trabalho, foi à teoria 

geossistêmica, uma vez que esta permite uma 

análise integrada da paisagem. Sendo assim, a 

paisagem foi analisada como base na teoria dos 

meios ecodinâmicos de Tricart (1977) e 

Christofolett (1999), com suas contribuições através 

da teoria sistêmica nos estudos ambientais. Nesse 

sentido, a paisagem foi entendida como a resultante 

dos diversos elementos que a compõe, e tendo seu 

equilíbrio regulado pelos fluxos de matéria e 
energia, com perturbações antrópicas.  

Sucessivamente estão sendo realizados 

levantamentos documentais junto a Prefeitura 

Municipal de Uberaba e outros órgãos, com intuito 

de se conhecer como se dá o planejamento urbano e 

se há uma preocupação com a qualidade ambiental, 

através da análise do Plano Diretor da Cidade, leis 

municipais, EIA/RIMA do Projeto Água Viva. No 

Arquivo Público Municipal, a fim de se obter dados 

históricos referentes à ocupação e desenvolvimento 

da Cidade, ainda, no Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), levantamento de 

dados que ajudam na caracterização socioambiental 

e urbanística de Uberaba.  Além da realização de 

trabalhos de campo na área da pesquisa com o 

intuito de se fazer uma análise da sua atual situação. 

Para a elaboração do mapa de declividade foi 

utilizada a seguinte metodologia: 1- Aquisição da 

imagem Satélite SRTM, no banco de dados dos 
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produtos TOPODATA. Posteriormente foi realizada 

a importação para o Programa Arcgis 10.1®, 

georreferenciamento em UTM/WGS84; 2- 

elaboração do mapa temático de declividade. O 

mapa de declividade foi gerado com escala de 

1:50.000, utilizando-se a imagem SRTM, com 

resolução espacial de 30m, no programa Arcgis 

10.1®, e o uso das técnicas slop e máscara 3 x 3, 
calculando as classes < 5%; 5-10%; 10-20%; 20-

40% e > 40% ; 3- interpretação das Tabelas (1 e 2) ; 

4- conclusões sobre a situação na área de estudo do 

percentual das terras em relação à sua capacidade 

de uso. 

Tabela 1. Classes de capacidade de uso do solo 

conforme o Manual de obtenção de terras e 

perícias judicial do INCRA 

Classes de 

Declividade 
Classes do Relevo 

0 – 2 % Plano 

2 – 5% Suave Ondulado 

5 – 10% Moderadamente Ondulado 

10 – 15% Ondulado 

15 – 45% Forte Ondulado 

45 – 70% Montanhoso 

< 70% Escarpado 

Fonte: INCRA 2006. Org. Rodrigues, J. P. S. (2015). 

 

Tabela 2. Classes de Capacidade de uso da terra 

conforme o manual de obtenção de terras e 

perícia judicial do INCRA. 

Capacidade 

de Uso 

I II III IV V VI 

100% 80% 61% 47% 39% 29% 

Fonte: INCRA 2006.  Org. Rodrigues, J. P. S. (2015). 

 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 

Como resultados iniciais da pesquisa, uma vez 

que a mesma encontra-se em andamento, pode se 

destacar os primeiros resultados referentes às 

análises bibliográficas e documentais, assim como 

elaboração e análise de material cartográfico e 
trabalhos de campo. Após as análises, foi possível 

constatar que a bacia encontra-se totalmente 

ocupada pela área urbana da cidade de Uberaba, 

com os consequentes impactos socioambientais.  

 

 

 

Figura 2- Localização da Bacia Hidrográfica do 

Córrego das Lajes na área urbana de Uberaba 

Conforme afirma Carvalho (2004), no processo 

histórico de crescimento urbano, o Córrego das 

Lajes vem tendo suas águas e de seus afluentes, 

utilizadas em diversos momentos e de diferentes 

formas.  As primeiras moradias da Cidade foram 

sendo construídas nas proximidades do Córrego, o 

que facilitava o abastecimento.  Portanto, desde o 
início de sua formação, a cidade de Uberaba vem se 

expandindo á área da Bacia Hidrográfica do 

Córrego, conforme pode ser observado na Figura 3, 

com a evolução dos perímetros máximos das 

ocupações urbanas.  

 

 
Figura 3- Crescimento urbano na bacia 

hidrográfica do Córrego das Lajes.  

Fonte: Souza (2008) 
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Com a urbanização, o Córrego das Lages e seus 

afluentes foram canalizados em galerias retificadas 

de concretos com altas declividades, sobre as quais 

foi construído o sistema viário da Cidade. As obras 

de canalização do Córrego das Lajes começaram na 

década de 1930, com intuito de modificar a situação 

do curso de água na área central da Cidade, pois 
este corria a céu aberto, segundo Carvalho (2004).  

Após a canalização do Córrego, a área urbana 

vem sofrendo com os inúmeros casos de enchentes 

no centro da Cidade. Segundo a PMU (2009) a área 

da Bacia Hidrográfica do Córrego das Lajes possui 

formato aproximadamente circular com encostas 

íngremes, associada à alta taxa de 

impermeabilização solo, o que torna mais rápida a 

drenagem das chuvas para o Curso principal, 

fazendo com que os picos de vazões nas sub-bacias 

sejam praticamente simultâneos, sobrecarregando a 

drenagem principal, provocando impactos diversos. 
O que se agrava pela declividade que se encontra na 

área da bacia, conforme a Figura 4.  

 

 
Figura 4 - Mapa de declividade da área da Bacia 

Hidrográfica do Corrego das Lages 
Org. Rodrigues, J. P. S. (2015). 

 
Considerando ainda a crescente urbanização da 

Cidade, sobretudo próxima a área dos canais de 

primeira ordem e as áreas de cabeceiras do Córrego, 

que vem aumentando nos últimos anos devido à 

implantação de loteamentos, tem-se ainda mais 
degradação ambiental. 

Rodrigues e Campos (2013), em pesquisas 

sobre uma das nascentes do referido Córrego, 

afirmam que a alta taxa de impermeabilização do 

solo, em seu entorno, proveniente da expansão 

urbana, faz com que se tenha um aumento do 

escoamento superficial em detrimento da 

infiltração. Os processos erosivos são intensificados 

devidos o escoamento superficial, tendo como 

consequência a diminuição da infiltração, e uma 

perda no abastecimento de água no lençol 
subterrâneo, uma vez que a área de recarga foi 

diminuída, além dos aspectos da contaminação do 

aquífero superficial, bem como a eliminação das 

diferentes fitofisionomias primárias de Cerrado. 

Apesar de a pesquisa estar em andamento, com 

base nas análises conceituais iniciais, é possível 

constatar que a ocupação e a expansão urbana em 

Uberaba têm sido realizadas sem a devida 

preocupação com os aspectos físicos na área da 
Bacia Hidrográfica na qual a mesma está inserida. 

Com isso têm-se consequentes impactos 

ambientais, sociais e culturais, provocando 

transtornos à população humana e demais biota, 

bem como dificuldades para a Administração 

Pública, como é o caso das enchentes. O que 

influencia na qualidade ambiental urbana e, 

consequentemente, na qualidade de vida da 

população humana envolvida, o que será analisado 

nas etapas seguintes da pesquisa.  
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Abstract. The purpose of this paper is to discuss the results of the first analysis related to the research master 

that has the objective of evaluating the urban environmental quality within the basin Stream of Lajes in 

Uberaba (MG), through environmental aspects such as geology, geomorphology , soil types and vegetation 

types, relating to urban expansion, trends occupation from the Urban Master Plan analysis, aimed at proposing 

the drawing up of guiding parameters that can support the occupation of the area in order to provide greater 
environmental quality urban this space. The methodology was based on bibliographical and documentary 

review related to the subject of research and the study area, as well as preparation and analysis of cartographic 

material. Analysis showed that the occupation and urban sprawl in Uberaba have been held without due 

concern for the physical, social and environmental aspects in the catchment area in which it operates, providing 

consequent environmental impacts that bring disorder to the human population and local landscapes among 

them the floods and several contamination of water drained. All this has influence on urban environmental 

quality and therefore quality of life of the human population, which will be discussed in the later stages of the 

research. 

 

Keywords: Urban environmental. Lajes stream. Uberaba (MG). 
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Resumo: O presente trabalho buscou desenvolver uma discussão teórica sobre a segregação socioespacial na 

cidade contemporânea. Foram utilizados autores que abordam a temática dentro da Geografia Urbana, dentre 

outros cientistas sociais que enriquecem o discurso da desigualdade no espaço urbano e consequentemente 

residencial. Apesar de ser um conceito muito utilizado na ciência geográfica a segregação ainda carece de 

definições mais precisas para ser utilizada da forma correta, para suprir essa necessidade foi desenvolvida uma 

discussão sobre o conceito de segregação, a fim de facilitar o entendimento do mesmo. A segregação 

socioespacial nas cidades hoje é causada por vários agentes que vivem no espaço urbano, desde os dominantes 

até os excluídos. Essa segregação pode ser vista principalmente na estrutura das cidades e como elas se 

transformam para se adequar as tendências do mercado. Isso resulta na segregação residencial totalmente visível 

nas cidades contemporâneas. Conforme as cidades crescem, aumentam os índices de violência e a segurança se 

torna uma mercadoria, dessa forma aumenta a incidência de prédios e condomínios fechados nas cidades, como 

fuga para esses problemas sociais. Juntamente com esses problemas a Gentrificação também surge como 

ferramenta segregadora no espaço urbano das cidades, o embelezamento de algumas áreas da cidade, está 

vinculado diretamente com o interesse do mercado imobiliário em (re)apropriar uma área, o que resulta também 

na segregação socioespacial. 

Palavras-chave: Segregação Espacial, Segregação Residencial, , Segregação Socioespacial, Desigualdade 

___________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
 Foco de grandes debates nas ciências 

socais a segregação é um conceito que apesar de 

apresentar uma gama de possibilidades de estudos e 

pesquisas dentro das cidades, ainda carece de uma 

conceituação adequada. Na Geografia dentro da 

Geografia Urbana, vários autores discutem esse 

conceito dentro das cidades, principalmente de 

metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro.

 No Brasil ainda estamos carentes de 

estudos sobre segregação em cidades médias, onde 

segundo alguns poucos autores que discutem o 

tema, já é forte a incidência da segregação nessas 

cidades.     

 A segregação socioespacial nas cidades se 

dá a partir da relação entre os agentes produtores do 

espaço urbano. Esses agentes podem ser 

dominantes (Estado, Produtores Imobiliários e etc) 

ou os agentes sociais excluídos, que também 

contribuem para a produção do espaço urbano.

 Pode-se observar a segregação 

socioespacial na configuração das cidades 

contemporâneas, favelas, cortiços, centros 

deteriorados, condomínios fechados, prédios e áreas 

residenciais. A cada ano aumenta a incidência de 

condomínios fechados nas cidades, esse fato se dá 

pelo aumento da população da cidade e com isso o 

agravamento de alguns problemas sociais como; 

segurança e violência. Esse fator influencia no 

aumento de condomínios fechados nas cidades, os 

produtores imobiliários veem esse problema social 

como fonte de renda, usando a segurança como 

principal mercadoria para venda de moradias.

 Surge assim a segregação residencial, onde 

pessoas segregam outras pessoas, pois moram em 

uma realidade diferente das demais, como se 

existissem várias micro cidades dentro da cidade. O 

trabalho tem como finalidade discutir essas 

temáticas dentro da Geografia Urbana, enfatizando 

a segregação residencial, presente nas cidades 

contemporâneas.   
 

2. Segregação: conceitos e definições 

  

 Para adentrarmos as discussões sobre a 

segregação socioespacial e residencial, é necessário 

em primeira instancia que entendamos o significado 

do conceito de segregação, para embasar as 

definições na Geografia Urbana. 

A segregação socioespacial é originária das 

relações entre os agentes produtores do espaço 

urbano. Uma vez que o sistema capitalista beneficia 

os indivíduos que possuem maior poder aquisitivo, 
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os de renda inferior são obrigados a habitarem em 

locais desapropriados ou são constantemente 

remanejados para outras áreas, a fim de “esconder” 

essas moradias. Apesar do sistema atual estar 

munido de diversas formas de domínio e 

segregação na cidade, é na segregação 

socioespacial, fruto da produção do espaço urbano, 

que ela pode ser vista claramente, dando subsídios 

para análise e crítica.  

 Segundo o dicionário Aurélio (2000) a 

palavra segregação se define como; a) ato de 

segregar e b) tratamento desigual ou injusto dado a 

uma pessoa, com base em preconceitos de alguma 

ordem, notadamente sexual, religioso, étnico, etc. 

Entende-se portanto que o ato de segregar, é 

relacionado ao ato de exclusão, praticada de 

diversas formas, nesse contexto as segregações; 

residencial, social e espacial. 

 Partindo para as definições clássicas 

Vasconcellos (2013, p. 23 – 24) discorre que o 

termo segregação é um dos mais discutidos dentro 

das ciências sociais. A origem histórica do termo se 

deu com a construção de um gueto em Veneza, em 

1516 (Wirth, 1980), com o intuito de separar os 

judeus da população. Ainda sobre os guetos 

Marcuse (2006, p. 111 e 117) explana que 

segregação é um processo de formação e 

manutenção do gueto, segundo o autor o gueto é 

uma área involuntariamente concentrada 

espacialmente e usada pela sociedade dominante 

para separar e limitar um grupo particular da 

população, externamente definida como racial, 

étnica, ou ainda, financeira. É importante 

ressaltar aqui que, segundo Wacquant (2008) e 

Vasconcellos (2004), essa conceituação de gueto 

como área segregada em Veneza, não pode ser 

comparada com as favelas e cortiços, pois esses são 

reflexos de bairros operários, ou seja, os indivíduos 

tem liberdade de entrarem ou saírem do local, 

podendo se mudar para uma área mais nobre, de 

acordo com a sua renda.   

 Para Sposito (2013, p. 64 - 65) 

“segregação seria sinônimo ou expressão de 

qualquer forma de diferenciação ou desigualdade 

nas cidades. A autora discorda do termo, por haver 

imprecisão e diminuição da força explicativa do 

conceito. Concorda-se com a autora, que a 

segregação vai além das desigualdades nas cidades, 

o conceito só pode ser aplicado, quando as formas 

de diferenciação levam separação espacial radical e 

implicam rompimento, sempre relativo, entre a 

parte segregada e o conjunto do espaço urbano, 

dificultando as relações e articulações que movem a 

vida urbana.    

 A segregação espacial é parte integrante e 

fundamental da produção do espaço urbano, sua 

temática ampla está longe de ser esgotada nos 

estudos geográficos e nas ciências sociais. Mas o 

termo necessita de um aprofundamento, pois as 

práticas sociais, assim como a configuração 

constante das cidades, nos mostra que existem 

questionamentos do passado e do presente que 

ainda não foram investigados a fundo. Apesar da 

segregação ocorrer nas cidades, não se pode deixar 

de mencionar os conflitos já existentes na mesma; 

raciais, religiosos, trabalhistas, político econômicos 

e de classes.  Desse modo é imprescindível 

salientar que os processos de globalização, 

mudanças na economia, diminuição do papel do 

Estado, migrações e os movimentos sociais, são 

fatores que também redimensionam a cidade, 

criando novos conflitos, sem eliminar os existentes, 

já citados.    

 A questão da segregação socioespacial 

com ênfase à segregação residencial, é visivelmente 

a temática mais abordada entre os geógrafos que 

discutem a cidade e o urbano, pois esse fenômeno 

apresenta aspectos que dão subsídios para análise 

da realidade de várias cidades brasileiras.  

 As residências nos dias atuais perderam 

sua essência de habitação, a construção de casas 

para moradia nas cidades hoje, apresentam mais 

importância que apenas morar, ela se tornou um 

grande produto no mercado. Com isso a segregação 

urbana que acontece em vários setores da cidade, 

pode ser observada mais claramente nesse aspecto 

(residencial).     

 A desigualdade espacial difundida nas 

cidades é fruto da desigualdade social, imposta pelo 

sistema vigente. Essa segregação não é apenas 

diferença de residências, mas também da renda real, 

ausência ou má qualidade de serviços públicos 

como; educação, transporte, saneamento básico 

(água tratada e encanada, coleta e tratamento de 

esgoto, e ruas asfaltadas), coleta de lixo, 

infraestrutura social (escolas, creches, hospitais e 

etc). Assim os custos da cidade, como crime, 

violência, impactos ambientais, miséria, pobreza, 

ficam (de certa forma) distantes das classes 

dominantes. Complementando esse pensamento de 

desigualdade na cidade Maricato (2001, p.51) 

comenta: 

 
“É impossível esperar que 

uma sociedade como a 

nossa, radicalmente 

desigual e autoritária, 

baseada em relações de 

privilégio e arbitrariedade, 

possa produzir cidades 

que não tenha essas 

características.” 

(Maricato, 2001, p. 51) 

    

 Sobre essa questão Villaça (2001), 
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comenta que uma das característica das metrópoles 

brasileiras (também pode ser observada em cidades 

médias) é a segregação espacial dos bairros 

residenciais de distintas classes sociais. Atualmente 

são criados bairros, sítios sociais e áreas muito 

particulares, ou seja, onde a distinção de classes é 

visível.  É importante ressaltar que, segundo Souza 

(2007), “o fenômeno da segregação residencial é 

universal e tão antiga quanto as cidades”, portanto 

pode-se afirmar que não é caso específico das 

metrópoles e sim de um sistema de classes 

histórico, culturalmente difundida na sociedade.

 A segregação residencial acontece 

especialmente quanto à localização na cidade, que 

está relacionada intrinsecamente com a reprodução 

de força de trabalho. Dessa forma a sociedade 

urbana transforma seletivamente os lugares, 

adaptando-os á suas necessidades de 

funcionamento. Observa-se aqui, que não só as 

classes dominantes configuram e reconfiguram os 

espaços da cidade, os indivíduos com baixo poder 

de aquisição e os indivíduos segregados também 

transformam a cidade ao seu modo, criando 

moradias e se deslocando dentro da cidade em 

busca de melhores áreas (não ideais) para habitar.

 A segregação residencial para Castells 

(1983) é o resultado, no espaço urbano, da 

necessidade de existências distintas entre grupos 

sociais. Dessa forma, as áreas segregadas 

estabelecem os locais da reprodução das diferentes 

classes sociais. Mais profundo no contexto Harris 

(1984, p. 26), comenta sobre a segregação 

residencial e a segregação de classes:  

 
A segregação das classes 

é um aspecto distintivo da 

cidade capitalista [...] 

Historicamente [...] 

apareceu em sua forma 

atual somente a separação 

entre lugar de trabalho e 

residência, criando as 

condições para o 

desenvolvimento de um 

especifico mercado de 

habitação que se tornou o 

mecanismo pelo qual as 

relações de classe no novo 

sistema de produção 

industrial fosse refletido 

no espaço residencial 

urbano. (HARRIS, 1984, 

p. 26)   

   

Concorda-se com o autor que a questão da 

segregação, no âmbito de classes e residencial é 

histórica e culturalmente diluída na sociedade. Essa 

exclusão de grupos e classes sociais dentro do 

urbano para Lefebvre (2008), é uma exclusão 

também da sociedade: 
 

“Excluir do urbano, 

classes, indivíduos, 

implica também excluí-

los da civilização, até 

mesmo da sociedade. O 

direito à cidade legitima a 

recusa de se deixar afastar 

da realidade urbana por 

uma organização 

discriminatória, 

segregadora.” 

(LEFEBVRE, 2008, p. 

32) 

 

 É notório nas cidades brasileiras que a 

segregação residencial divide as classes sociais 

dentro de seus muros. O mercado imobiliário viu 

nas residências uma fonte lucrativa de renda, morar 

não é mais um direito e sim um produto, e quem 

tem maior poder aquisitivo, fica com o melhor 

produto.     

 Áreas residenciais, prédios, condomínios 

fechados, todos esses empreendimentos são 

habitações segregadoras. O problema principal é 

que o Estado juntamente com o mercado 

imobiliário impõe condições para que os indivíduos 

que neles habitam, também se tornem segregadores. 

A falta de segurança, violência, criminalidade, 

pobreza, miséria, viraram discurso de venda de 

imóveis. A precarização de infraestrutura urbana do 

Estado aliado ás abusivas e sedutoras propagandas 

de habitações do mercado imobiliário, criam uma 

sociedade cada vez mais separatista. 

 Obviamente que habitar em condomínios 

fechados e prédios, com segurança vinte e quatro 

horas, cerca elétrica, muros altos e sistemas de 

alarmes, são opções da população preocupada com 

segurança e bem estar. Mas esse fator também 

agrava a segregação residencial uma vez que nem 

todos tem possibilidades de habitarem nesses locais. 

Como o Estado é refém da economia neoliberal, a 

precarização de algumas áreas e a renovação urbana 

serão incessantemente cultivados pelo mercado 

imobiliário, gerando a “gentrificação”. 

 Gentrificação (do inglês gentry: baixa 

nobreza) urbana é a “restauração” da propriedade 

urbana deteriorada, especialmente em bairros 

populares, pelas classes média e alta, ou ainda uma 

elitização espacial dessas áreas. Smith e Williams 

(1989) sintetizam o termo dizendo:  

  
  

“Como a terminologia 

sugere, “gentrificação” 

conota um processo que 

opera o mercado 

imobiliário residencial. 
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Ele se refere à reabilitação 

de habitações populares 

ou abandonadas e a 

subsequente 

transformação de uma 

área em um bairro de 

classe média.” (SMITH, 

Neil; WILLIAMS, Peter, 

1989, p. 96 – 120 apud 

SOUZA, M. L. 2013, p. 

134) 

 

 Ora, se o processo de gentrificação está 

aliado ao mercado imobiliário, pode-se afirmar que 

esse está vinculado diretamente com o capitalismo e 

o Estado, problematizando o processo de 

segregação socioespacial. Quando uma dada área 

desperta interesse de um desses agentes, começa-se 

um processo de análise financeira sobre a porção de 

terra urbana do local. Nem sempre essas áreas são 

áreas nobres, esses locais podem ser cortiços, 

favelas ou prédios deteriorados do centro, subúrbios 

ou periferias. Quando isso acontece é necessário 

que se faça uma realocação correta e planejada dos 

indivíduos dessa área, o que raramente acontece.

 A expansão do urbano no ritmo acelerado 

das cidades contemporâneas é tamanha, que áreas 

afastadas e sem valor de mercado, começaram a 

serem utilizadas pelo mercado imobiliário e pelo 

Estado, a fim de obterem mais renda sobre a terra 

urbana. A gentrificação dessas áreas é feita, para 

que esses locais recebam um upgrade visual e 

financeiro e estrutural, despertando interesse de 

classes mais favorecidas.  Sobre essa questão 

Jacobs (1973, p. 18) completa: 

 
“É completamente inútil 

planejar a aparência de 

cidade (isto é, seu aspecto 

exterior) ou especular 

sobre a melhor maneira de 

lhe dar uma aparência de 

ordem sem conhecer antes 

seu funcionamento e 

ordem reais. Limitar-se à 

simples aparência das 

coisas e considerar essa 

aparência o proposito 

principal ou o fundo do 

problema redunda em 

prejuízo completo do que 

se quer fazer.” (JACOBS, 

1973, p. 18) 

 

 O autor chama a atenção para as questões 

sociais de se planejar o urbano, enquanto os agentes 

dominantes tiverem a aparência da cidade como 

foco principal de suas ações, a cidade perde a sua 

essência, ela deixa de ser “o que realmente é” para 

parecer “o que querem fazer parecer”, desse modo 

se agravam as questões socioespaciais na cidade. A 

periferização de áreas e o embelezamento de outras 

(gentrificação) também são ações segregadoras do 

espaço urbano.    

 Outro problema recente das cidades 

contemporâneas, causados pela periferização 

advinda pelos processos de produção dos agentes 

dominantes do espaço urbano é a “auto 

segregação”. Basicamente esse fenômeno ocorre 

quando os indivíduos das classes sociais de alto 

poder aquisitivo agrupam-se em condomínios 

fechados, prédios e residenciais, afastados dos 

centros, ou seja, afastado da aglomeração da cidade, 

da pobreza, miséria, violência, criminalidade e falta 

de estrutura.  
 
Considerações Finais 

 

 Esse trabalho buscou desenvolver uma 

discussão sobre a segregação urbana, socioespacial 

e residencial nas cidades brasileiras. É importante 

ressaltar que a falta de estudos nas cidades médias 

também proporcional a inflamação dos problemas 

sociais na cidade.    

 Por vezes estudamos grandes metrópoles, 

onde a incidência de problemas sociais são mais 

elevados e nos esquecemos que em outras cidades 

de menor porte, esses problemas também existem. 

A segregação residencial é realidade nessas cidades, 

a cada ano são construídas mais moradias em 

condomínios não só para a classe alta da sociedade, 

mas para a média também, que conseguiu nos 

últimos anos um poder de compra mais elevado.

 Os estudos nas ciências sociais devem se 

pautar nos tipos de segregação existentes dentro do 

território das cidades, o acumulo de condomínios e 

residenciais murados e com segurança 24 horas, 

pode se tornar um problema em alguns anos. A 

estrutura que abrange esses condomínios nos dias 

atuais sugerem que em alguns anos poderá ter uma 

alteração no modelo.   

 Avenidas, estradas, pontos comerciais 

diversos, todos esses elementos integram uma área 

beneficiada pelos condomínios fechados. Dentro 

dos condomínios existem áreas de lazer e de 

convívio, que de certa forma separam os “murados” 

do restante da cidade, que só se relacionam em 

algumas ocasiões. Segundo alguns autores mais 

críticos, chegará uma hora que esses 

estabelecimentos comportarão, creches, escolas e 

hospitais aumentando drasticamente a segregação 

urbana nas cidades.   

 A essência do homem como ser social, ou 

seja, que se relaciona, irá se perder nessa estrutura 

segregadora contemporânea. Irão existir micro 

cidades dentro de uma cidade. 
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Abstract. This study sought to develop a theoretical discussion of the socio-spatial segregation in the 

contemporary city. Authors were used to address the issue within the Urban Geography, among other social 

scientists that enrich the inequality of speech in urban areas and consequently residential. Despite being a 

concept widely used in geographical science segregation still needs more precise definitions to be used the right 

way to meet this need a discussion on the concept of segregation was developed in order to facilitate 

understanding of it. The socio-spatial segregation in cities today is caused by various agents who live in urban 

areas, from the dominant to the excluded. This segregation can be seen mainly in the structure of cities and how 

they are transformed to suit market trends. This results in fully visible residential segregation in contemporary 

cities. As cities grow, they increase the levels of violence and security becomes a commodity, thereby increasing 

the incidence of buildings and condominiums in cities as an escape for these social problems. Along with these 

problems Gentrification also appears as segregated tool in urban areas of cities, the beautification of some 

areas of the city, is linked directly to the interests of the real estate market (re) appropriating an area, which 

also results in socio-spatial segregation. 

Keywords: Spatial Segregation, Residential Segregation, Socio-Spatial Segregation, Inequality 
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Resumo: O presente estudo objetivou discutir, a partir de estudos bibliográficos, as possíveis consequências dos 

impactos ambientais na dinâmica das nascentes do Ribeirão Vai-e-Vem em Ipameri (GO), produzidos pelo 

processo de ocupação do território, realizando uma reflexão sobre o diagnóstico das condições de proteção, uso 

e qualidade macroscópica das nascentes do curso d’água e ainda discutir sobre o comportamento dos 

proprietários sobre as nascentes presentes na área pesquisada com base no trabalho de Vaz e Ramos (2011) . 

Metodologicamente, as reflexões teóricas baseiam-se em leituras com foco conceitual para o meio natural e o 

meio técnico-cientifico-informacional, a territorialização do capital na região do Cerrado, e o diagnóstico 

ambiental das nascentes do Ribeirão Vai-e-Vem. Ainda apresenta análises de dados e informações encontrados 

em trabalhos específicos da área ambiental. Como resultados, o texto retrata que a territorialização da agricultura 

no espaço agrário da região do Cerrado, marcadas pelo novo uso das lógicas que se instalaram em decorrência 

do processo de expansão do agronegócio brasileiro, são marcadas pelas transformações oriundas dos avanços 

tecnológicos, pela especialização produtiva, pela territorialização das agroindústrias. 

 

Palavras-chave: Protocolo de avaliação. Relação urbano-rural. Ambiente e sociedade. 

___________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Ao longo da história os recursos hídricos sempre 

determinaram a existência, a instalação ou a 

migração das populações de seres vivos em diversas 

áreas do Planeta, bem como o surgimento ou 

desaparecimento de civilizações humanas. A 

utilização dos recursos hídricos permitiu que 

civilizações se abastecessem de alimentos e 

exportassem o excedente, criando riquezas e 

associando a água à melhor qualidade de vida das 

pessoas (FIRMINO et al. 2011).  

Partindo de tal premissa, na implantação do 

agronegócio, os espaços prioritários para 

investimentos de capital na região do Cerrado foram 

as áreas de chapadas ou também conhecidas por 

chapadões, já que pelas condições geomóficas 

planura de seu relevo, são recomendáveis, 

principalmente para aquelas culturas nas quais se 

têm maior capacidade de mecanização, como o 

cultivo da soja.  

Os chapadões também são favorecidos de 

excelentes recursos hídricos, que permitem a 

irrigação de culturas no período de estiagem (de 

maio a setembro). Assim, os fatores 

ambientais/físicos são de grande relevância para a 

expansão da fronteira agrícola, já que ao se 

apropriar, o capital não visa apenas fazer o usufruto 

da terra, mas também no que ela conter de outros 

recursos naturais (solo, água, relevo, clima) que 

podem garantir maior agregação de valor à produção 

(MATOS; PESSÔA, 2012). 

No geral, sobre os recursos hídricos, o ritmo de 

estudos desenvolvidos não segue a mesma 

velocidade da degradação dos ambientes aquáticos. 

Levantamentos minuciosos acerca dos impactos das 

atividades humanas sobre o funcionamento dos 

ecossistemas aquáticos são necessários, porém 

difíceis ou até mesmo impossíveis de serem 

realizados quando os recursos financeiros são 

escassos, quando são feitos em áreas de difícil acesso 

e quando o tempo disponível é pequeno 

(GUIMARÃES et.al. 2012). 

Neste contexto, um dos pontos de partida para se 

pensar as práticas de gestão dos recursos hídricos são 

as nascentes. As nascentes também conhecidas por 

cabeceiras ou fontes, são os locais em que emergem 

os olhos d’água (descargas naturais dos aqüíferos 

superficiais), que originam e/ou alimentam os cursos 

d’água (GUERRA, 2001).  

Nesse sentido, o presente estudo discute o 

comportamento dos proprietários rurais sobre as 

nascentes do Ribeirão Vai-e-Vem, no município de 

Ipameri (GO), realizando um levantamento 

Anais do I CONPEEX 2015 -   542



 
  

 

 

I Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão - 2015, Universidade Federal de Goiás. 

bibliográfico sobre o diagnóstico das condições de 

proteção, uso e qualidade macroscópica das mesmas 

com base no trabalho de Vaz e Ramos (2011). 

Metodologicamente, as reflexões teóricas 

baseiam-se em leituras com foco conceitual para o 

meio natural e o meio técnico-cientifico-

informacional, a territorialização do capital na região 

do Cerrado, e o diagnóstico ambiental das nascentes 

do Ribeirão Vai-e-Vem, baseadas nas obras de 

Inocêncio (2010), Santos (2002) e Vaz e Ramos 

(2011). Ainda apresenta análises de dados e 

informações encontrados em trabalhos específicos 

da área ambiental. 

Nesse contexto, a pesquisa visa discutir, a partir 

de estudos bibliográficos, as possíveis 

consequências dos impactos ambientais na dinâmica 

das nascentes do Ribeirão Vai-e-Vem em Ipameri 

(GO), produzidos pelo processo de ocupação do 

território, buscando ainda realizar uma reflexão 

sobre o diagnóstico das condições de proteção, uso e 

qualidade macroscópica das nascentes do curso 

d’água e discutir sobre o comportamento dos 

proprietários sobre as nascentes presentes na área 

pesquisada. 
 

2. METODOLOGIA 

 

Quanto à metodologia, almejando dar melhor 

sustentação a pesquisa, desenvolve-se obedecendo 

procedimentos teórico-metodológicos específicos. 

Para tanto, busca-se um embasamento teórico em 

leituras bibliográficas com foco conceitual sobre a 

periodização do espaço brasileiro, corroborado com 

trabalhos de campo para a percepção das paisagens 

decorrentes desse processo de intervenção. 

 
        2.1. Caracterização da área de estudo 

 

O município de Ipameri (GO), cuja área está 

localizada entre os Rios Corumbá e São Marcos, tem 

como coordenadas geográficas 17º43’20” de 

Latitude Sul e 48º09’44” de Longitude Oeste. Além 

do Distrito Sede, constituído hoje por 18 bairros e 17 

vilas, o Município conta também com mais dois 

Distritos, Cavalheiro e Domiciano Ribeiro, e cinco 

povoados na zona rural: Tomazinópolis, Vila 

Pacheco, Vendinha, São Sebastião da União e Lago 

Azul (FIRMINO et. al., 2011). Demograficamente, 

Ipameri possui, segundo dados do último Censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), aproximadamente 24.800 

habitantes (IBGE, 2010). 

O Município situa-se sobre uma formação 

rochosa (Maciço Goiano) do período Pré-Cambriano 

pertencente predominantemente às unidades 

geológicas dos Grupos Araxá e Canastra. Apresenta 

45% de seu território com topografia plana, 40% 

ondulada e os 15% restantes amorroadas. A altitude 

média, na quase totalidade do território municipal, 

está na faixa de 800 m. As principais elevações 

existentes são a Serra Patrona, a Serra da Arnica, a 

Serra da Mangaba, o Morro de São Domingos, o 

Morro do Brito e o Contraforte Central (PMI, 2010).   

A vegetação do Município é a característica do 

bioma Cerrado em suas diferentes fitofisionomias. O 

solo, predominante é o Latossolo Vermelho Escuro. 

São freqüentes também os Cambissolos e os  Neossolos. 

O clima de Ipameri pode ser considerado tipicamente 

como sendo Tropical Úmido, com temperatura média de 

25ºC. A precipitação pluviométrica anual é de 

1750mm, com ocorrência de 80% das chuvas nos 

meses de dezembro a março, e o restante se 

distribuindo principalmente nos meses de outubro e 

novembro (IPAMERI, 2010). 

Os cursos d’água observados no município de 

Ipameri fazem parte de uma paisagem de baixa 

declividade. Via de regra, possuem um perfil 

longitudinal de baixo gradiente, isto é, com pequeno 

desnível entre as nascentes e a jusante. Possuem 

poucas corredeiras e cachoeiras, de modo que a 

velocidade do escoamento é basicamente em função 

de seu volume, e, portanto, da dimensão da bacia de 

captação e do regime pluviométrico regional 

(GUIMARÃES et al. 2012).  

Segundo Vaz e Ramos (2011), antes da 

captação, o Ribeirão Vai-Vem recebia água de 50 

nascentes, entretanto, receberam relatos verbais 

informando que existem, atualmente, 46 nascentes. 

Levando-se em consideração essa informação, não 

documentada, pode-se dizer que provavelmente 

quatro das 50 nascentes já desapareceram.  
 

        2.2.Técnicas de Pesquisa 

 

As técnicas de pesquisa estão sendo 

desenvolvidas em etapas ou momentos sequencias, 

sendo desenvolvida numa primeira etapa a pesquisa 

bibliográfica sobre trabalhos que fazem referência as 

nascentes na região de Ipameri (quantidade, 

localidade, acesso) e uma revisão de literatura 

pertinente ao tema. Nessa etapa foi empregada a 

técnica de leitura e compilação, fazendo um 

arquivo/banco de dados armazenados em arquivos 

de computação e acervo bibliográfico para consultas 

constantes. Numa segunda etapa, refere-se aos 

resultados finais da pesquisa, foram as reflexões 

teóricas e reflexivas sobre o diagnóstico das 

condições de proteção, uso e qualidade 

macroscópica das nascentes da área de estudo em 

questão. 
 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  
 

No município de Ipameri, que tem destaque para 

as atividades decorrentes da agricultura extensiva, 

agricultura de subsistência, pecuária de corte e leite, 
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pequenas unidades de produção e sistema de coleta e 

extrativismo, as chapadas se constituem ilhas de 

modernização com a presença de inúmeros 

conteúdos advindos da ciência durante o processo 

produtivo (MATOS; PESSÔA, 2012).  

Ainda de acordo com Matos e Pessôa (2012), 

desde o início do século XX, não somente os 

chapadões encontram se capturados pelo capital, 

mas outros espaços do Cerrado são alvos desse 

processo de modernização do agronegócio. Com a 

modernização agrícola, as áreas de chapada 

passaram a ser as terras mais valiosas da região do 

Cerrado e a inserção dos conteúdos técnico-

científicos transformou esses espaços em grandes 

produtores de monoculturas, assim tornando as 

chapadas em territórios para o capital. Na 

esquecendo da importância da presença de 

nascentes, na maioria em forma de Veredas, que 

proporcionam a disponibilidade de fartos recursos 

hídricos essenciais nesse processo produtivo. 

Desse modo, a territorialização da agricultura 

moderna, através das atividades do agronegócio, seja 

por meio do cultivo da soja, do eucalipto, do 

algodão, ou da cana-de-açúcar, altera também as 

relações de produção no campo e, 

consequentemente, os novos métodos, as novas 

tecnologias e o aumento da produção e da 

produtividade afetam não apenas os sujeitos (o 

trabalhador rural/produtor), mas também a maneira 

como os mesmos se relacionam com o território em 

que estão inseridos. É sabido que o processo de 

territorialização do capital no Sudeste Goiano é 

distinto nos diferentes Municípios, no entanto as 

características semelhantes em todos os lugares de 

territorialização da agricultura moderna, são 

principalmente, a exclusão social da maioria dos 

sujeitos e a degradação ambiental.  

No que diz respeito à degradação ambiental com 

foco para as nascentes do município de Ipameri que 

compõem o Ribeirão Vai-e-Vem antes da captação 

da água para o abastecimento da população da 

Cidade, os dados levantados por Vaz e Ramos 

(2011) ,e que foram coletados com base nas 

propostas metodológicas de Gomes et al (2005) e do 

Guia de Avaliação da Qualidade da Água (2004), 

indicam que o uso do solo ao redor das nascentes é 

intenso, sendo que a pastagem cultivada é a 

cobertura vegetal predominante e apontada no 

estudo e que 56,1% das nascentes observadas 

apresentam algum tipo de vegetação típica natural, 

ressaltando que apenas 7,3% estão integralmente 

preservadas contendo matas ripárias junto a algumas 

nascentes. As demais, representando 48% exibem 

um quadro de degradação alarmante com escassa 

cobertura nativa. 

Assim, 27 das 41 nascentes do Ribeirão Vai-e-

Vem se encontram na categoria intermediária de 

degradação ambiental, enquanto que 04 entraram na 

categoria de alta degradação, 07 na categoria de 

baixa degradação e somente 03 das nascentes 

visitadas apresentaram um nível de preservação 

adequada, possuindo uma vegetação ciliar extensa. 

A categoria de alta degradação representa aquela que 

possui como cobertura vegetal o plantio de culturas 

anuais, a degradação intermediária possui escassa 

cobertura vegetal nativa de fitofisionomias de 

Cerrado e a baixa degradação caracteriza uma 

categoria de predominância de vegetação nativa. 

Fazendo referência à presença de animais 

próximos as margens das nascentes visitadas, o 

animal encontrado com maior frequência foi o gado 

bovino. Devido às nascentes estarem localizadas em 

áreas não urbanizadas, as nascentes em sua maioria 

não apresentaram a presença de lixo. Apenas 04, 

dentre as 41 nascentes observadas, apresentaram lixo 

no entorno. Foi detectada a presença de óleo em 

somente 01 nascente, que pode ser advindo ao fluxo 

superficial de água da chuva decorrente do asfalto 

que está há apenas cerca de 6m de distância da 

nascente.  

No geral, as 41 nascentes do Ribeirão Vai -e-

Vem, que foram visitadas, eram inodoras, e apenas 

05 delas tiveram um odor característico de barro, que 

coincidiram com aquelas que tinham pouca 

quantidade de água, sendo que algumas se 

mostravam barrentas devido ao pisoteio do gado que 

transitam pela área. 

Em referência ao comportamento dos 

proprietários rurais, o levantamento demonstrou que 

grande parte das nascentes não está inserida em áreas 

que o proprietário vise a preservação desses sistemas 

de suma importância para a manutenção do 

equilíbrio hidrológico e ambiental lato sensu das 

bacias hidrográficas. Como mencionado, essas 

nascentes se encontram em categorias negativas de 

degradação e seus arredores são utilizados 

principalmente para pastagem, sendo que a proteção 

das mesmas é realizada com cercas, sendo que 

48,7% das nascentes não apresentam cercas. Existem 

áreas onde a proteção é feita apenas no terreno e não 

especificamente na nascente, em detrimento do que 

preconiza a legislação ambiental que as consideram 

como Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Ressaltando que as nascentes realmente 

cercadas, apresentavam cercas, na maioria das vezes, 

em um estado deplorável de conservação e sujeitas, 

principalmente em decorrência da entrada do gado e 

consequente pisoteio. Assim, nessas áreas em que 

predominam tais atividades a integridade ambiental 

desses ecossistemas lóticos é muito prejudicada, 

sendo que o resultado de todas as intervenções 

descritas neste trabalho tem como conseqüência, de 

acordo com Firmino et al. (2011), a elevação da 

temperatura da água, a retirada da vegetação ripária, 
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a desestruturação dos habitats para a biota aquática. 

Além disso, todas essas mudanças reduzem 

principalmente as interações entre os cursos d’água 

e sua bacia hidrográfica. Partindo de tal premissa, 

qualquer atividade antrópica que interfira nos fatores 

básicos que condicionam o balanço hídrico 

influencia a disponibilidade dos recursos hídricos de 

uma bacia hidrográfica, podendo afetar diretamente 

a qualidade ambiental dos sistemas aquáticos e suas 

adjacências. (REBOUÇAS, 2002). 

Cabe dizer, que as relações do homem/natureza 

foram influenciadas pelo processo de modernização 

do campo. O campo modernizado é o lugar das novas 

monoculturas e das novas associações produtivas 

ancoradas pelo avanço tecnológico. Assim, 

geralmente as novas propriedades configuram-se em 

espaços lotados de conteúdo técnico-cientifico 

informacional, materializado nos meios de 

produção, nas relações sociais, na comercialização, 

no controle da produção e na própria paisagem 

(SANTOS, 2006). O processo produtivo é marcado 

pela mecanização, pulverização das lavouras e 

presença de técnicos monitorando as plantações, 

utilizando a previsão do tempo, a cotação dos grãos, 

entre outros aspectos. Assim: 

[...] cada gesto e cada resultado deve ser previsto 

de modo a assegurar a maior produtividade e a maior 

rentabilidade possível. Plantas e animais já não são 

herdados das gerações anteriores, mas só há criaturas 

da biotecnologia; as técnicas, a serviço da produção, 

da armazenagem, do transporte, da transformação 

dos produtos e da sua distribuição, respondem ao 

modelo mundial e são calcadas em objetivos 

pragmáticos, tanto mais provavelmente alcançados, 

quanto mais claro for o cálculo na sua escolha e na 

sua implantação. (SANTOS, 2006, p. 304). 

Neste contexto, o espaço em que o ser humano 

escolhia o que era fundamental para seu dia-a-dia, 

valorizando culturas e lugares, sendo que as técnicas 

utilizadas para o trabalho estavam diretamente 

relacionadas à natureza foram substituídas, em 

outras palavras, as áreas do município, desde a 

década de 1970 tornaram se palco de transformações 

espaciais, sociais e econômicas, ambientais e 

culturais decorrentes da reestruturação produtiva, 

devido ao processo de modernização da agricultura, 

via expansão do agronegócio. Tal reestruturação 

produtiva faz parte de um processo que ocorreu em 

âmbito nacional, que visava produzir articulados 

com o mercado nacional e internacional. 

Constata-se também, que a modernização do 

espaço rural e todas as atividades a ela ligadas, é 

responsável pelo crescimento do Estado de Goiás e 

do espaço socioeconômico nacional. Todavia o que 

tem se mostrado no cenário atual do Cerrado é o 

processo de insustentabilidade social e ambiental. 

Dessa maneira, a sociedade como um todo sofre de 

forma direta ou indireta.  
 

4. CONSIDERAÇÕES  

 
Como resultados, o texto retrata que a 

territorialização da agricultura no espaço agrário da 

região do Cerrado, marcadas pelo novo uso das 

lógicas que se instalaram em decorrência do 

processo de expansão do agronegócio brasileiro, são 

marcadas pelas transformações oriundas dos 

avanços tecnológicos, pela especialização produtiva, 

pela territorialização das agroindústrias, enfim, as 

novas formas de ocupação da terra, transformaram 

notoriamente a forma do homem se relacionar com o 

espaço vivenciado.  

Fazendo referência ao uso da terra no município 

de Ipameri (GO) é evidente que a agricultura é mais 

explorada nas áreas de chapadas, assim como são 

nelas que há maior concentração de pivôs, ou seja, 

de agricultura irrigada. Assim, os recursos hídricos 

são mais explorados no processo de irrigação. O 

Município conta com 36,56 km2 de áreas irrigadas, 

em relação à agricultura se destaca com 537,09 km2, 

assim as áreas de chapadas se configuram como 

“ilhas de modernidade”, devido às densidades 

técnicas presentes no processo produtivo e, portanto, 

tornaram-se territórios de ação/atuação de empresas 

rurais e agroindústrias; enfim, território de 

reprodução do capital. 
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Abstract. The current study aimed to discuss, from bibliographic studies, the possible consequences of the 

environmental impacts in the dynamic of the Vai-e-Vem streams’ springs in Ipameri (GO), produced by the land’s 

occupation process, performing a reflection about the diagnostic of the protections’ conditions, macroscopic use 

and quality of the water courses springs and still to discuss about the owners’ behavior about the current springs 

in the searched area based on the Vaz e Ramos’ work (2011). Methodologically, the theoretical reflections are 

based on readings with conceptual focus for the natural surrounding and the informational-scientific-technical 

surrounding, the territorialization of the capital in the Cerrado region, and the environmental diagnostic of the 

Vai-e-Vem streams’ springs. Still shows analysis of datas and informations found on specific works of the 

environmental area. As results, the text portrays that the agriculture territolization in the Cerrado’s agrarian 

space, marked by the new logic uses, are marked by the transformations deriving of technological advances, by 

the productive specialization, by the agroindustries’ territolization. 

 

Keywords: Evaluation Protocol. Rural-urban relation. Environment and society 
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Resumo: Este trabalho é fruto de uma pesquisa em Barra do Garças (MT), a respeito da relação da sociedade, 

dos governantes locais, das iniciativas privadas e dos trabalhadores com a gestão de resíduos sólidos no 

município, diante da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Buscou-se discutir aspectos relacionados às 

políticas públicas, gestão e ações relativas ao tratamento e destino dos resíduos sólidos em Barra do Garças 

(MT), bem como a forma com a qual o poder público local vem se posicionando frente aos problemas desta 

ordem, se a coleta obedece a alguma prerrogativa seletiva, quais são as formas de zoneamento para a coleta,  

qual é o tipo de tratamento que se dá a esses resíduos coletados e ainda se o município dispõe de algum 

mecanismo que permita a reciclagem de resíduos sólidos, além de verificar a viabilidade econômica da 

reciclagem para as famílias de baixa renda. A pesquisa foi realizada de maneira quali-quantitativa, utilizando-

se das perspectivas do processo histórico que desencadeia o tema no município, para uma análise crítica. Os 

resultados foram alcançados de maneira dedutiva, através de pesquisa bibliográfica, visitas in loco ao aterro 

sanitário, entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos no município, tanto 

na esfera governamental quanto na empresa consorciada para o serviço e também com a representação da maior 

empresa de reciclagem da cidade. Dentre os dados pesquisados, constata-se uma séria lentidão no enfrentamento 

das problemáticas relacionadas aos resíduos sólidos, com lacunas quanto aos Planos de Resíduos Sólidos, coleta 

seletiva, destinação final e reciclagem dos resíduos. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Barra do Garças (MT).  

___________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

No último século aumentou significativamente a 

preocupação do homem com o meio ambiente, com 

as condições dos recursos naturais e as energias não 

renováveis e ainda com a gestão dos resíduos sólidos 

que este produz. Esta preocupação reflete a retomada 

de consciência do homem quanto à forma que ele 

vem lidando com o espaço onde vive e do qual faz 

parte, transformando-o durante toda a sua história, 

principalmente após o advindo hegemônico do 

capitalismo como modo de produção vigente na 

maior parte do globo, e com as revoluções 

industriais, bem como com as novas técnicas de 

exploração de recursos naturais e produção em larga 

escala.  Nesse sentido, as questões que envolvem o 

lixo, vêm em paralelo a esse contexto, do qual Perim 

(1999 apud KINASZ e WERLE 2007, p.22), diz que  
“(...) o problema do lixo associado à degradação 

ambiental, remonta ao final do século XVIII. Foi com 

o advento da Revolução Industrial - que marca o 

início da era capitalista moderna - que começaram a 

ser produzidas quantidades maiores de bens de 

consumo. Com o crescimento populacional das 

cidades da época, começaram a surgir as primeiras 

consequências notáveis em relação ao meio ambiente, 

como por exemplo, poluição de rios e do ar”.  

Em relação ao manejo de resíduos sólidos, para 

Baasch (1995 apud KNASZ e WERLE 2007, p. 48), 

“os problemas com os manejos de resíduos existem 

desde que os seres humanos passaram a se congregar 

em tribos, vilas e comunidades e o acúmulo de 

resíduos tornou-se uma consequência da vida”. 

Segundo Mousinho (2005, p. 75): 
Os primeiros agrupamentos humanos não tinham 

estratégias para lidar com os resíduos, simplesmente 

porque os escassos recursos disponíveis eram 

consumidos quase que integralmente, sem deixar 

sobras. Além disso, em função de sua natureza 

nômade, não havia como acumular lixo a ponto de 

causar transtornos. A fixação das populações 

humanas trouxe um aumento da concentração de 

pessoas e também de atividades geradoras de 

resíduos, tornando evidente a necessidade de 

gerenciar o problema. No ano de 500 d.C. foi 

inaugurado em Atenas o primeiro depósito municipal 

de lixo no ocidente. No século 14, Inglaterra e França 

já enfrentavam o descarte de resíduos como uma 

questão de saúde pública e segurança. Mas é somente 

em 1840 que as condições insalubres são vistas como 

incômodo e a população cobra soluções do governo: 

o mundo ocidental entra na Idade do Saneamento. 

Sendo uma consequência da vida e um problema 

tão antigo, os resíduos sólidos são ainda tratados com 

descaso tanto por grande parte da sociedade quanto 
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dos seus governantes, isto, por sua vez, acaba 

gerando uma série de problemas ambientais e 

também de saúde pública, dentre outros, que vão 

sendo simplesmente ignorados em grande parte do 

Brasil, que ainda parece não ter entrado nesta “idade 

do saneamento”.  

 

2. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS E SEUS PRINCIPAIS PONTOS 

 

Para se falar da gestão de resíduos sólidos em 

Barra do Garças (MT) faz-se necessário 

primeiramente abordar a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), que está contemplada 

pela Lei n° 12305 criada em 02 de Agosto de 2010, 

que tem como objetivo definido em seu artigo 1º: 
Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas 

à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades 

dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis (PNRS, 2010). 

A PNRS reúne o conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 

adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em 

regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, com vistas à gestão 

integrada e ao gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos, integrando a Política 

Nacional do Meio Ambiente e articulando-se com a 

Política Nacional de Educação Ambiental, regulada 

pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com a 

Política Federal de Saneamento Básico, regulada 

pela Lei nº 11.445, de janeiro de 2007, e com a Lei 

nº 11.107, de abril de 2005, que trata dos Consórcios 

Públicos, conforme os artigos 4° e 5° da Lei 12305. 

A PNRS define os tipos de Planos de Resíduos 

Sólidos, sendo eles o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, os planos estaduais de resíduos sólidos, os 

planos microrregionais de resíduos sólidos e os 

planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas 

e aglomerações urbanas, os planos intermunicipais 

de resíduos sólidos, os planos municipais de gestão 

integrada de resíduos sólidos, e por fim, os planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos (PNRS, op. cit. p. 

8). 

O Plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos é tido como condição para o acesso 

aos recursos da União, ou os recursos por ela 

controlados destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo 

de resíduos sólidos ou para serem beneficiados por 

incentivos ou financiamentos de entidades federais 

de crédito ou fomento para tal finalidade, isto é, os 

municípios que quiserem receber estes benefícios 

devem estar de acordo com a presente 

regulamentação, elaborando e observando os seus 

Planos de acordo com alguma das classes previstas 

na Lei (PNRS, op. cit. p. 9). 

 Nesse plano ficam priorizados no acesso a esses 

recursos da União os Municípios que optarem por 

soluções consorciadas intermunicipais para a gestão 

dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e 

implementação de plano intermunicipal, ou que se 

inserirem de forma voluntária nos planos 

microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1º 

do art. 16; e implantarem a coleta seletiva com a 

participação de cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 

renda. 

Por sua vez no Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos além de outras 

importantes medidas, devem conter programas e 

ações de educação ambiental que promovam a não 

geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de 

resíduos sólidos, programas e ações para a 

participação dos grupos interessados, em especial 

das cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

formadas por pessoas físicas de baixa renda, se 

houver, e ainda, mecanismos para a criação de fontes 

de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos (PNRS, op. cit., 

p.11 e 12). 

Outra importante questão trazida pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos é a Responsabilidade 

Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 

implementada de forma individualizada e 

encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, os consumidores e os 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos. Essa 

Responsabilidade Compartilhada visa 

compatibilizar interesses entre os agentes 

econômicos e sociais e os processos de gestão 

empresarial e mercadológica com os de gestão 

ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis; 

promover o aproveitamento de resíduos sólidos, 

direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para 

outras cadeias produtivas; reduzir a geração de 

resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a 

poluição e os danos ambientais; incentivar a 

utilização de insumos de menor agressividade ao 

meio ambiente e de maior sustentabilidade; 

estimular o desenvolvimento de mercado, a 

produção e o consumo de produtos derivados de 

materiais reciclados e recicláveis; propiciar que as 

atividades produtivas alcancem eficiência e 

sustentabilidade; incentivar as boas práticas de 

responsabilidade socioambiental (PNRS, op. cit., 

p.11 e 12). Segundo Abramovay (2013), 
[...] as empresas não são apenas responsáveis pelas 

consequências socioambientais de seus processos 

produtivos nem somente pela qualidade do que 
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oferecem aos consumidores. O destino dos materiais 

que tornaram possível a oferta dos bens e serviços 

consumidos é igualmente responsabilidade de quem 

os produziu, importou, distribuiu ou vendeu. É a 

responsabilidade pós-consumo. 

Outra importante medida prevista no art. 54 

desta Lei é a extinção dos lixões e a implantação da 

disposição final de resíduos sólidos ambientalmente 

adequada, conforme o § 1° do art. 9, até 2014, o  que 

por sua vez tem sido motivo de críticas devido a 

inoperância dessa exigência por parte da maioria dos 

município brasileiros continuarem a amontoar seus 

resíduos sólidos desordenadamente em lixões, sem 

coleta seletiva, sem reciclagem e sem nenhum tipo 

de gestão desse material, inclusive dos considerados 

perigosos, além de todos os tipos de resíduos das 

mais diferentes origens e classificações, conforme 

esta lei, serem simplesmente despejados em locais 

impróprios 

 

3. BARRA DO GARÇAS E OS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

Barra do Garças (MT) é um município situado 

na porção sudeste do estado de Mato Grosso fazendo 

divisa com o estado de Goiás, banhado pelos rios 

Garças e Araguaia, mais precisamente entre as 

coordenadas 14°47'49.52" e 15°55'41.13" de latitude 

sul e 53°16'28.46" e 51°57'26.59" de longitude oeste 

de Greenwich, estando a uma altitude de 318 m, tem 

uma área de 9.078,983 Km² e uma população 

estimada, pelo IBGE , para o ano de 2014 de 58.099. 

O seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

0,791 e renda per capita 15.105,65, conforme dados 

oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística   IBGE (2010). 

A situação de Barra do Garças (MT), ainda está 

longe do ideal, como se passará a ver, a respeito do 

Plano de Resíduos Sólidos, soluções consorciadas, 

coleta seletiva, destinação final e reciclagem dos 

resíduos. 

Quanto às soluções consorciadas para gestão de 

resíduos sólidos, que se configuram num pré-

requisito para priorização do município no acesso a 

verbas para gestão e manejo desses resíduos, 

conforme previsto na PNRS, Barra do Garças (MT) 

não participa e nem manifesta interesse de participar. 

Pelo fato de ser a cidade polo de sua região as 

responsabilidades maiores ficariam a cargo do 

município, o que conforme o secretário do meio 

ambiente não é uma solução, dando o exemplo do 

consórcio do sistema de saúde, que de acordo com 

ele, somente Barra do Garças (MT) arca com todas 

as despesas, ficando os outros municípios sem 

cumprir o seu papel de consorciados quanto aos 

gastos, porém usufruindo dos benefícios do 

consórcio. Para o secretário a solução seria o 

governo federal realizar maiores investimentos no 

sentido de resolver este tipo de problemas 

ambientais.  

Já o secretário de Urbanização e Paisagismo 

ressalta a questão das distâncias entre os municípios 

da mesorregião de planejamento da qual Barra do 

Garças (MT) é a cidade polo, o que inviabiliza 

logisticamente esse consórcio, já que seria inviável 

aos municípios percorrer com várias viaturas 

carregadas de resíduos diariamente até um único 

aterro. Ele fala ainda de uma possibilidade dessa 

parceria com Pontal do Araguaia (MT), município 

vizinho que já utiliza em caráter provisório e 

solidário o aterro sanitário de Barra do Garças (MT). 

Em relação ao Plano de Resíduos Sólidos, seja 

ele municipal, intermunicipal, ou de aglomeração 

urbana, o município não dispõe de nenhum destes 

tipos, toda a legislação pertinente a resíduos sólidos 

e saneamento básico está disposta no Código de 

Postura do Plano Diretor de Barra do Garças (MT), 

não estabelecendo, portanto, metas ou qualquer tipo 

de critérios previstos na PNRS. A ausência de um 

Plano de Resíduos Sólidos para o município 

configura-se numa falta de debates e de interesse 

sobre o assunto, o que acarreta em ações 

desordenadas e muitas vezes ineficientes, ou mesmo 

medidas paliativas. 

Conforme dados da Secretaria de Urbanização e 

Paisagismo, são coletados no município de Barra do 

Garças (MT) diariamente em média 70 toneladas de 

lixo urbano, o que seria uma média de 1, 23kg de 

lixo/habitante por dia, estando pouco acima da média 

nacional que é de 1,1kg. Sendo que 100% desse total 

é destinado ao aterro sanitário não passando por 

nenhum processo de seleção ou reciclagem. 

A empresa responsável pela coleta e gestão dos 

resíduos sólidos no município no presente momento, 

a PSG Ambiental conta com uma frota de 5 carros 

para a coleta de resíduos urbanos, operando 3 no 

período diurno e 2 no período noturno, além de 2 

viaturas que fazem coleta específica de resíduos 

hospitalares, contando com 15 coletores e 5 

motoristas para este serviço. 

 

3.1. Destinação final dos Resíduos Sólidos 

 

Os resíduos sólidos em Barra do Garças (MT) 

têm sido tratados de uma forma inadequada ao ideal 

proposto pela legislação já abordada no presente 

trabalho, o que acontece é que o aterro sanitário tem 

funcionado inapropriadamente, os resíduos não têm 

recebido nenhum tipo de tratamento adequado e 

estão sendo lançados nas valas sanitárias de maneira 

aleatória e desordenadamente, o que se percebe é que 

o aterro tem se transformado praticamente em um 

lixão novamente, retrocedendo aos avanços 

apresentados nos últimos anos, conforme o 

Secretário de Meio Ambiente, o Secretário de 
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Urbanização e Paisagismo e o  responsável pela PSG 

Ambiental, empresa contratada para a gestão dos 

resíduos sólidos no município, isto se deve ao 

descaso da gestão passada, que não se importava 

com questões ambientais, porém, ainda conforme 

dados obtidos com os mesmos, a presente gestão está 

trabalhando para reverter tal situação, através de 

medidas importantes que trarão soluções efetivas aos 

problemas ocorrentes no aterro. A figura 1 mostra a 

situação dos resíduos que foram deixados a céu 

aberto pela administração passada e que agora estão 

sendo colocados dentro de uma vala sanitária, 

medida simplesmente paliativa para o problema 

 

Figura 1 – Resíduos sólidos acumulados a céu 

aberto sendo jogados dentro da vala sanitária 

Fonte: Santos Neto, B. F. dos – 2015 

A figura 2 mostra a realidade do aterro sanitário 

do município de Barra do Garças (MT), onde grande 

parte dos resíduos estão a céu aberto atraindo a 

presença de aves: 

 

Figura 2 - Resíduos a céu aberto no aterro sanitário 

de Barra do Garças-MT 

Fonte - Santos Neto, B. F. dos – 2015 

Conforme o representante da empresa 

responsável pelo serviço de coleta e gestão de 

resíduos sólidos no município, os únicos resíduos 

que estão recebendo devidas atenções e tratamento 

diferenciado no momento são os resíduos 

hospitalares, que são coletados em viaturas 

específicas e lançados em vala própria. 

Está sendo construída a última vala no aterro 

sanitário, com previsão de duração de 

aproximadamente um ano e meio, as informações 

que se tem é de que a área em frente ao atual aterro 

será destinado para a construção de um novo aterro, 

onde, conforme os secretários de meio ambiente e de 

urbanização e paisagismo, a gestão dos resíduos será 

realizada de acordo com as normatizações da 

legislação vigente, já que a recuperação do aterro 

atual é uma questão impossível e demandaria 

maiores recursos do que a compra dessa nova área e 

a construção do novo aterro, por isto, conforme eles, 

as medidas que estão sendo tomadas no momento em 

relação a situação deste aterro são simplesmente 

paliativas, com o intuito apenas de minimizar os 

danos ambientais. 

O aterro tem reservado espaço para resíduos 

provenientes de construção civil e entulhos, e 

também para vasilhames de agrotóxicos, 

classificados como resíduos perigosos, que são 

trazidos pelos produtores rurais e armazenados em 

lugar separados e recolhidos periodicamente, porém 

como se observa na figura 3 existem muitos 

vasilhames do lado de fora do galpão ao relento. 

 

Figura 3 - Depósito de vasilhames de agrotóxicos 

Fonte: Santos Neto, B. F. dos – 2015 

 

3.2 A Reciclagem dos Resíduos Sólidos 

 

Em Barra do Garças (MT) não existe nenhum 

tipo de coleta seletiva ou de separação de resíduos 

que facilite a reciclagem, e além disso não há no 

município uma usina que possibilite a reciclagem 

dos resíduos sólidos, a única medida que existe para 

a redução de resíduos no aterro,  são algumas 

o8empresas de iniciativa privada que trabalham com 

coleta e venda de produtos recicláveis, porém, 

nenhuma tem parceria com o poder público, esses 

resíduos são fornecidos por catadores de baixa renda 

que fazem o trabalho de coleta-los e vender pra essas 

empresas, que por sua vez vendem para as fábricas, 

uma dessas empresas é a Reciclar, localizada em 

Aragarças (GO), município que faz divisa com Barra 

do Garças (MT) localizado no lado goiano do rio 

Araguaia, parte do aglomerado urbano de Barra do 

Garças (MT) e Pontal do Araguaia (MT). A empresa, 

conforme a sua responsável, via entrevista declarou 

que compram dos catadores e também de mercados, 

escolas, igrejas e outras instituições e vendem para 

as fábricas uma média de 150 toneladas por mês. 
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Segundo a responsável pela Reciclar já foi 

pesquisada uma parceria com as prefeituras de 

Aragarças e de Barra do Garças, mas que não 

passaram de reuniões e promessas, não tendo 

nenhum resultado concreto. A Reciclar tem empresa 

constituída tanto em Barra do Garças (MT) quanto 

em Aragarças, devido a mudança de estados, e tem a 

permissão para recolher materiais recicláveis no 

aterro sanitário de Barra do Garças (MT) 

 

Figura 4 - Trabalhador recolhendo resíduos para 

reciclagem. 

Fonte - Santos Neto, B. F. dos – 2015 

A empresa no momento gera diretamente nove 

empregos, sendo que estes funcionários trabalham 

na preparação desses resíduos para serem levados 

para as fábricas, separando as classes e prensando os 

materiais, porém, ainda conforme a responsável pela 

empresa, mais de 20 famílias tiram a sua renda de 

vender materiais recicláveis para ela, e que se 

houvesse uma infraestrutura disponibilizada pelo 

município este número poderia aumentar 

substancialmente, já que o município não tem um 

distrito industrial, que seria o lugar ideal para a 

localização da empresa, e a empresa dela se localiza 

no meio da cidade, já tendo tido muitas reclamações 

de vizinhos e até mesmo autuações devido ao mal 

cheiro dos resíduos e ao barulho causado pelas 

máquinas  

A empresa funciona desde 2007 e vende 

facilmente todo material que coleta, segundo a 

responsável, é uma fonte de renda economicamente 

viável e com alto potencial de geração de empregos, 

ela já apresentou projetos de coleta seletiva de 

resíduos ao município de Aragarças (MT) se 

dispondo até mesmo a providenciar os containers de 

coleta e o caminhão para transporte dos resíduos, 

porém a prefeitura não se interessou no assunto. Ela 

afirma que com a coleta de resíduos no aterro de 

Barra do Garças dobrou a vida útil das valas 

sanitárias.  

Existem, além desta, outras empresas que 

trabalham com a compra e venda de resíduos sólidos 

recicláveis, porém nenhuma delas atua retirando 

materiais do aterro diretamente, elas simplesmente 

compram dos catadores, que não mantém nenhum 

vínculo empregatício com as mesmas, sendo 

algumas delas especializadas em alguns tipos de 

resíduos, como metais e PET. 

 

4. RESUTADOS E CONCLUSÕES 

 

A questão dos resíduos sólidos tem sido tratada 

com descaso na grande maioria dos municípios 

brasileiros e Barra do Garças (MT) é parte desta 

constatação. Esta análise da realidade de Barra do 

Garças (MT) a respeito dos resíduos sólidos, é na 

verdade, uma situação presente Brasil afora. Ao 

longo deste trabalho fica notório o quanto ainda é 

necessário trabalhar para adequar a gestão dos 

resíduos sólidos de Barra do Garças (MT) à PNRS, 

haja visto o pouco tempo que resta aos municípios 

para estarem em conformidade com as normas 

trazidas pela lei, já que faltam poucos meses para 

findar o prazo, que é 2014. Não se tem dúvidas que 

não somente Barra do Garças (MT), mas também a 

maioria dos municípios brasileiros não conseguirão 

se adequar à PNRS no tempo determinado, resta 

esperar para ver quais serão efetivamente as 

consequências e as tomadas de decisão em torno 

desse assunto ao findar o prazo. 

Os projetos da atual gestão do município para a 

solução destes problemas parecem não ser o 

suficiente para o enfrentamento decisivo desta 

problemática, porém, se realmente se efetivarem, já 

representarão um grande avanço do município nesse 

sentido, já que para solucionar de uma vez por todas 

a problemática dos resíduos sólidos é necessário 

atuar desde a sensibilização para a redução da 

geração de lixo, quanto potencializar a coleta 

seletiva e corrigir as falhas na disposição final desses 

resíduos, bem como criar cooperativas para 

catadores de baixa renda, o que parece ainda um a 

pensar sobre isto e a trabalhar em cima destas 

soluções. 

Para estar adequada a PNRS e às condições 

ideais de gestão de seus resíduos sólidos, Barra do 

Garças (MT) precisa criar o plano municipal de 

gestão de resíduos sólidos e começar a pensar de uma 

maneira mais estratégica e efetiva à solução dos 

problemas que estão postos, é necessário investir em 

educação ambiental, em coleta seletiva, na 

recuperação do aterro, na criação de parcerias com 

empresas de reciclagem, enfim, em todo o processo 

de gestão e tratamento de resíduos sólidos. 
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Abstract: This paper is the result of a search in Barra do Garças-MT, about the relationship between society, 

Local Governments, private Initiatives and workers with solid waste management in the municipality, the National 

Policy on Solid Waste. We sought to discuss issues related to public policies, management and related actions to 

the treatment and disposal of solid waste in  Barra do Garças- MT , and the way in which the local government is 

positioning itself with the problems of this order, the selection obeys some selective prerogative, which are forms 

of zoning for the collect, which is the type of treatment that is given to these waste collected and  the municipality 

has some mechanism allows the recycling of solid waste, and to identify the economic viability of recycling by low- 

income families. In order to study the case and understand the real situation of Barra do Garças regarding the 

collection, disposal and recycling, the qualitative and quantitative survey was Conducted in finding qualified and 

report the amount of solid waste collected and treated with the socioeconomic and policy of Barra do Garças, 

using the perspectives of the historical process triggers the issue in the city, is the critical analysis. The results 

Were Achieved in deductive way, by the literature review, site visits at the landfill, semi- interviews with structured 

Those Responsible for solid waste management in the city, both in the government and in business consortium for 

the service and also the representation of largest recycling company in town. Among the end considerations, we 

observed the inefficiency of the government in the face of social Increasing environmental demands regarding 

environmental issues, in accordance with the great international and national treaties. 

Keywords: Solid Waste, Barra do Garças, National Solid Waste Policy  
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Resumo: A partir do entendimento das íntrisecas relações presentes na Terra e, em especial na biosfera, que as 

sociedades humanas devem repensar o uso da superfície terrestre. Nesse sentido, este artigo discute o uso da terra 

na bacia hidrográfica do Ribeirão Boqueirão, no município de Davinópolis (GO) com o objetivo de captar, de 

forma preliminar, a dinâmica inserida pelo homem nesse ambiente e problematizar a intervenção antrópica 

verificando as possíveis incompatibilidades de uso e que gera a degradação ambiental. A partir da análise do uso 

da terra por metodologia baseada em técnicas de sensoriamento remoto teve-se como resultado a figura 

representativa do uso da terra. A partir deste produto cartográfico constatou-se, na bacia hidrográfica do Ribeirão 

Boqueirão, a pastagem como principal tipo de uso da terra, indicando a pecuária como atividade predominante. 

No entanto em meio a área de pastoreio averiguou a presença de solo exposto, apontando para a fragilidade no 

manejo das pastagens.E, ainda, observou-se que algumas partes dos cursos hídricos foram desprovidos das matas 

ripárias.E, apesar de existir relativamente significativa vegetação natural na bacia hidrográfica do Ribeirão 

Boqueirão, destaca-se a susceptilidade aos processos erosionais que podem degradar o meio físico e torná-lo 

paulatinamente inóspito a produção agropecuária. Pensando nisso torna-se necessário à realização de diagnóstico 

ambiental pormenorizado para compreender os possíveis processos depredatórios do ambiente e adequar o uso da 

terra as fragilidades ambientais desta bacia hidrográfica. 

 

Palavras-chave:  Uso da Terra; Bacia hidrográfica do Ribeirão Boqueirão; Davinópolis (GO). 

___________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Paulatinamente, as discussões sobre a 

degradação ambiental avolumaram-se, em função 

de perceber que a paisagem, principalmente, no 

âmbito da superfície terrestre foi drasticamente 

alterada, pela intervenção antrópica, normalmente 

sem a consciência ambiental necessária. 

Praticamente em todo o planeta, notam-se marcas 

derivadas da interferência das sociedades humanas 

no meio físico. Assim, constata-se que o homem 

adquiriu potencial para modificar ambientes 

naturais, criando espaços artificiais cuja dinâmica 

ambiental original foi revertida ao seu antagônico 

Para a utilização dos recursos naturais, de 

forma responsável, nessecita-se que as sociedades 

humanas compreendam as intrísicas relações 

presentes nos sistemas naturais e assumam a 

incumbência de „usar‟ a superfície terrestre 

respeitando o equilíbrio natural dos ambientes. É a 

partir do entendimento do contexto de 

funcionamento da Terra e, em especial da biosfera 

que a humanidade deve repensar a sua maneira de 

explorar os recursos naturais. A racionalização da 

interveção antrópica na superfície terrestre surge 

como uma premissa indispensável para a 

perpetuação da vida humana em sua plenitude. 

A partir deste pressuposto discute-se, neste 

artigo, o uso da terra na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Boqueirão no município de Davinópolis 

(GO). O objetivo foi captar, de forma preliminar, a 

dinâmica inserida pelo homem nesse ambiente e 

problematizar a sua intervenção, almejando elencar 

possíveis incompatibilidades que provocam a 

degradação ambiental e, por sua vez, afetam as 

populações que nessa bacia creditam sua 

sobrevivência. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Foi realizado revisão bibliográfica relativo a 

temática ambiental, em especial utilizando autores 

que discutem a paisagem em visão sistêmica. 

Quanto a análise do uso da terra foi realizada a 

partir da técnica de análise supervisionada no 

Arcgis10.0. A figura de uso da terra derivou da 

composição das bandas 1,3 e 4 (R3G4B1) da 

imagem TM do satélite Landsat 5, órbita 220 e 

ponto 73.  A imagem para a realização deste 

trabalho foi adquirida no banco de imagens do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e 

a escolha da data do dia 18 de agosto de 2011 

ocorreu em função desta imagem ser relativamente 

recente e resquardar a qualidade apropriada para 

análise. 

 

3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

DA ÁREA DE ESTUDO 

 
A bacia do qual trata este artigo localiza-se no 

município de Davinópolis (GO) que encontra-se 

dentro da Microrregião Geográfica de Catalão, no 

sudeste goiano (Figura 1). O município supracitado 

teve sua formação político-territorial derivado do 

desmembramento do município de Catalão (GO), 

no ano de 1963. 

 

 
Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do 

Ribeirão Boqueirão, 2014. Fonte: SIEG, 2014. 

Org.:Rodrigues, D. E. 2014. 

 

Em linhas gerais, o município de Davinópolis 

limita-se de nordeste a leste com o município de 

Catalão (GO) e a Sudoeste com o município de 

Ouvidor (GO), quanto à divisa sul-sudeste o Rio 

Paranaíba é a fronteira com a Unidade Federativa 

de Minas Gerais. No tocante a infraestrutura 

rodoviária, a principal via intermunicipal no 

município é a GO-210, que no sentido Noroeste 

liga-se á BR-050, já a sudeste a GO-210 segue para 

a divisa com Unidade da Federação de Minas 

Gerais. Também encontra-se no município a GO-

301, que interligada a GO-210, segue no sentido 

norte para o município de Catalão (GO). 

Segundo o censo (2010) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatistica (IBGE) a população do 

município de Davinópolis (GO) estava no patamar 

de 2056 habitantes no ano de 2010, disperso por 

uma área de 481,296km
2
, resultando numa 

densidade demográfica de 4,27hab/km
2
. Rodrigues 

e Ferreira (2012) ao analisar a relação campo-

cidade no município de Davinópolis tomando como 

base dados estáticos, inclusive populacionais, 

retirados dos censos demográficos de 1980, 1991, 

2000 e 2010, assinalam a peculiar relação campo-

cidade neste município, o qual apresenta menor 

taxa de urbanização, em termos demográficos, 

quando comparados aos números de urbanização 

brasileira, goiana e em relação aos municípios da 

microrregião de Catalão, no Sudeste Goiano. Dessa 

forma, a população rural de Davinópolis em relação 

aos municípios vizinhos, no estado de Goiás, é a 

mais significativa, apesar desta representar menos 

de 50% da população do município, exatamente 

31,8% da população total (RODRIGUES; 

FERREIRA, 2012). 

Outro fator que, inclusive, contribui com o 

dado, anteriormente apresentado, é a constatação de 

que o município de Davinópolis apresenta baixo 

grau de crescimento no setor industrial, dessa forma 

verifica-se que a economia esta estritamente ligada 

às atividades rurais. E, para entender um pouco do 

campo Davinopolino, Melo (2008), em estudo 

sobre as pequenas cidades na microrregião de 

Catalão, no sudeste goiano, expõe a configuração 

fundiária do munícipio, a partir dos registros de 

propriedades no Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA), no ano de 2005, 

segundo a autora, 70,67% das propriedades 

registradas possuíam sua área no intervalo de 0 á 

120ha, enquanto 24,8% estão entre 120 a 450ha, e 

4,63% apresentam número de hectares superior a 

450. Esses números apresentado por Melo (2008) 

não demonstram estrondosa desigualdade fundiária 

- apesar delas existirem - comparadas á outros 

municípios brasileiros e goianos. 

Seguindo neste raciocínio da organização do 

espaço agrário davinopolino destaca-se o papel 

fundamental exercido pela agricultura familiar nesta 

região, tendo em vista que boa parte das terras do 

município é ocupada por este segmento de 

produtores rurais. De forma pormenorizada, na 

bacia hidrográfica do Ribeirão Boqueirão - uma 

bacia cujo a utilização ocorre estritamente para fins 

rurais - possui como atividade principal a pecuária, 

nesse caso extensiva e, de forma geral, com baixo 

nível de padrão tecnológico.  

Em suma a bacia do qual trata este artigo 

localiza-se no município de Davinópolis (GO) na 
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sua porção leste (figura 1), tendo uma área de 

aproximadamente 76,09km
2
. O Ribeirão Boqueirão 

tem sua foz desaguando no Rio Paranaíba que por 

sua vez segue no sentido sudoeste até encontrar 

com o Rio Grande formando o Rio Paraná. A partir 

da divisão das regiões hidrográficas apresentada 

pela Resolução Número 32, de 15 de outubro de 

2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), que divide o território brasileiro em 12 

regiões hidrográficas respeitando o conceito de 

bacias hidrográficas, a bacia do Ribeirão Boqueirão 

integra a região hidrográfica do Paraná. 

Segundo a classificação das unidades 

geomorfológicas do Brasil, elaborada na década de 

1980 por Ross (2009), á área desta Bacia encontra-

se na unidade geomorfológica denominada de 

Planaltos e Serras de Goiás-Minas que é 

caracterizada, principalmente, por serras e morros 

alongados. Tendo por base a classificação climática 

de Strahler a área da presente pesquisa encontra-se 

na zona de clima tropical seco e úmido que tem por 

característica duas estações bem definidas uma 

chuvosa e quente e outra relativamente mais fria e 

seca. Considerando a classificação de Ab‟saber 

(2005), que a partir da integração do clima e do 

relevo no Brasil singulariza os domínios 

morfoclimáticos, a bacia hidrográfica do Ribeirão 

Boqueirão encontra-se, predominantemente, dentro 

do domínio morfoclimático dos Cerrados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A humanidade adquiriu potencial para 

modificar os ambientes naturais, especialmente ao 

nível do solo, provocando mudanças nas dinâmicas 

ambientais da biosfera (local condicionante da 

vida). Dessa forma, a partir de uma visão sistêmica, 

enfatiza-se a importância de compatibilizar a 

apropriação dos recursos naturais com a capacidade 

de recuperação dos sistemas naturais. Drew (2005) 

demostrou que a exploração de determinado 

sistema natural acima da sua capacidade natural de 

recuperação provoca a reorganização do equilíbrio 

dinâmico de tal sistema, que por consequência 

coloca restrições ou torna-se inóspito para a 

ocupação humana. 

Nesse sentido, corrobora com Ross (2009) que 

propõe, a partir do conhecimento das intricadas 

relações do meio físico, o uso racional dos recursos 

naturais, em que busca-se utilizar os recursos 

naturais, necessários a sociedade, com o menor 

nível de degradação ambiental possível, respeitando 

as potencialidades e as fragilidades ambientais de 

cada sistema natural. Dessa forma propõe-se o uso 

racional dos recursos naturais considerando o 

conhecimento das intricadas relações do meio 

físico, com o objetivo de retirar os recursos 

necessários a sociedade com o menor nível de 

degradação ambiental possível, respeitando os 

limiares de restauração de cada ambiente. De 

acordo com Ross (2009) 
 

Em função de todos os problemas 

ambientais, decorrentes das práticas 

econômicas predatórias, que têm marcado 

a história deste país [Brasil] e que, 

obviamente, têm implicações para a 

sociedade a médio e longo prazos, diante 

do desperdício dos recursos naturais e da 

degradação generalizada, com perda de 

qualidade ambiental e de vida, torna-se 

cada vez mais urgente o planejamento 

físico-territorial não só com a perspectiva 

econômica-social, mas também 

ambiental. Assim, a preocupação dos 

planejadores, dos políticos e da sociedade 

deveria ultrapassar os limites dos meros 

interesses de desenvolvimento econômico 

e tecnológico, visando ao 

desenvolvimento que leve em conta não 

só as potencialidades dos recursos 

naturais, mas, sobretudo, as fragilidades 

dos ambientes naturais perante as 

diferentes inserções dos homens na 

natureza. (ROSS, 2009, p. 52). 

 

Nesse sentido, neste item busca-se 

problematizar o uso da terra, na bacia hidrográfica 

do Ribeirão Boqueirão, considerando a utilização 

da terra como importante fator influenciador da 

dinâmica ambiental nesta paisagem.
. O conceito de 

paisagem adotado relaciona-se com a definição de 

Bertrand (2004, p. 141) que define paisagem como 

determinada porção do espaço onde há a 

combinação aspectos físicos, biológicos e 

antrópicos, segundo o autor em esforço para 

apresentar um esboço metodológico para a 

geografia física em âmbito global, conceitua esta 

categoria geográfica dizendo que 
 

paisagem não é a simples adição de 

elementos geográficos disparatados. 

É, em uma determinada porção do 

espaço, o resultado da combinação 

dinâmica, portanto, instável, de 

elementos físicos, biológicos e 

antrópicos que, reagindo 

dialeticamente uns sobre os outros, 

fazem da paisagem um conjunto 

único e indissociável, em perpétua 

evolução. (BERTRAND, 2004, 2004, 

p. 141, grifos nossos). 
 

A partir desse pressuposto, em príncipio, no 

caso da bacia hidrográfica do Ribeirão Boqueirão 

destaca-se a configuração geomorfológica que 

apresenta-se de forma geral com o relevo dissecado, 
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inclusive, em sua maior parte representado pela 

presença de morros e serras considerando a 

abordagem de Florenzano (2008). Essa 

característica justifica a praticamente inexistência 

da agricultura baseada em elevado grau de 

mecanização. Isso deriva das limitações que o 

relevo impõe a atividade baseada nessas técnicas. 

Como pode ser observado na figura 2 que 

explicita o uso da terra na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Boqueirão no ano de 2011, a classe da 

pastagem apareceu como a principal forma de uso 

da terra. Isso decorre desse tipo de formação 

arbustiva ser a condicionante básica para a 

produção pecuarista. Especificamente neste artigo 

classificou as pastagens segundo sua origem 

(natural e plantada). 

 

 
Figura 2: O uso da terra na bacia hidrográfica 

no Ribeirão Boqueirão, 2011. Fonte: Imagens 

Landsat 5, 2011. Org.: RODRIGUES, D. E. 2014. 

 

As pastagens naturais foram visualizadas, 

principalmente, na porção nordeste da bacia 

hidrográfica do Ribeirão Boqueirão. Tendo em vista 

que o Cerrado apresenta como uma de suas 

características marcantes, a vegetação rasteira 

densa, dessa forma constatou-se o aproveitamento 

desta pastagem natural para a atividade da pecuária. 

Dessa forma há uma adaptação da paisagem de 

Cerrado ao pastoreio, sendo que, inclusive, boa 

parte da flora arbórea do Cerrado são conservadas 

em meio as pastagens naturais utilizadas como 

suplemento alimentar para o gado. 

Já nas áreas centrais da Bacia, no sentido norte-

sul, próximas ao Ribeirão Boqueirão, curso 

principal e de mesmo nome desta bacia, onde há 

áreas de deposição, relativamente mais planas, há a 

presença predominante de pastagens plantadas.   De 

forma difusa, principalmente, em meio a este de 

pastagem verificou a existência de áreas de solo 

exposto (figura 2), o que indica para a fragilidade 

do manejo destas pastagens, sendo que partes das 

áreas de solo exposto derivaram do processo de 

degradação das pastagens, principalmente no 

período da imagem de Landsat 5 utilizada que 

corresponde a época seca e fria do ano, 

característico do clima tropical que abrange a bacia 

hidrográfica do Ribeirão Boqueirão no município 

de Davinópolis (GO). 

De forma geral, ressalva-se que para o uso da 

terra derivado, predominantemente, da formação de 

pastos necessita-se de cuidados específicos quanto 

aos processos erosionais. Em especial, enfatiza-se 

que nas áreas de solo exposto existe a possibilidade 

da erosão laminar que resulta do “escoamento em 

lençol”, ou seja, o escoamento ocorre de forma 

difusa não produzindo marcas erosivas visíveis a 

olho nu no terreno (GUERRA; GUERRA, 2011), 

porém degrada o solo ao longo do tempo, por lhe 

retirar as suas propriedades fundamentais. 

Já em áreas onde o relevo apresenta-se, de 

forma acentuada, combinado com a compactação 

do solo e formação de sulcos produzidos pelo 

pisoteio do gado gera erosões em forma de ravinas. 

Este processo deriva originariamente em função de 

pequenas fissuras no terreno, comuns em áreas de 

pecuária, que concentram o escoamento superficial. 

Nesse tipo de erosões ocorrem perdas consideráveis 

de solo, deixando as marcas expostas na paisagem. 

Os processos erosivos ocorrem naturalmente, 

contudo a interveção antrópica contribui para 

desecadea-los e/ou acelera-los, sendo que os 

processos erosivos não controlados significam 

graves problemas para população local. Bertoni e 

Lombardi Neto (2005), em estudo sobre a 

necessidade da conservação do solo, destacam que 

a erosão acelerada pela ação humana degrada vastas 

quantidades de solo em todo o mundo, prejudicando 

demasiadamente populações humanas. Segundo tais 

autores 
 

a erosão do solo, qualquer que seja a 

sua causa, torna a terra gradualmente 

inabitável. Assim que o solo começa 

a esgotar-se como consequência da 

erosão hídrica, o homem tende a 

mudar-se para terras mais produtivas, 

e, quando não encontra mais onde ir, 

não tem outro remédio senão adaptar-
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se ao consumo de quantidades 

menores de alimentos, cuja a 

obtenção requer maior trabalho. Esta 

situação, que traduz em má nutrição e 

desesperança, existe invariavelmente 

nas terras muito erosionadas onde 

uma população numerosa se vê 

obrigada a viver. (BERTONI; 

LOMBARDI NETO, 2005, p. 25). 
 

Seguindo, ainda na problemática da erosão, 

destaca-se também a erosão acerelada das margens 

dos canais fluviais, haja vista que a dinâmica 

hídrica na bacia hidrográfica é alterada. As matas 

ripárias são fundamentais para evitar ou minimizar 

esse processo. Analisando a figura 2, verifica-se 

que na região nordeste da Bacia, onde ocorrem 

declividades acentuadas, existia ao longo dos cursos 

hídricos a presença das matas ciliares ou galerias 

com extensão considerável, o que é fundamental 

para a estabilidade das margens desses canais 

fluviais. No entanto,  em alguns pontos dos canais 

fluviais da bacia não verificou-se das formações 

florestais das matas ripárias protetoras das margens 

dos cursos hídricos. 

A não proteção dessas áreas de matas ciliares 

ou de galerias, bem como as áreas ao redor de 

nascentes, dentre outras formas de Áreas de 

Preservação Permanente preconizadas pela 

legislação federal brasileira, através da Lei nº 

12.651 (2012), tende a provocar a degradação 

ambiental, em especial dos corpos hídricos 

essenciais para a manutenção da vida. Nesse 

sentido há necessidade na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Boqueirão de buscar adotar as medidas de 

conservação colocadas pela lesgilação ambiental, 

tendo como objetivo não simplesmente a adeguação 

a lesgilação, mas manter o equilíbrio desse 

ambiente. 

Enfatiza-se que o objetivo neste artigo não foi 

apontar problemas de ordem legal nesta bacia, mas 

destacar a necessidade de diagnosticar e analisar a 

dinâmica ambiental na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Boqueirão, considerando essa um área de 

importância ambiental e social para o município de 

Davinópolis (GO). Além disto, pondera que a 

conservação ambiental é uma responsabilidade de 

todos, no entanto o poder público apresenta as 

condicionantes e as ferramentas, para juntamente 

com as populações locais realizar ações que visem 

sanar inadequações ambientais de utilização da 

terra que condicionam a deterioração ambiental. Por 

isso salienta-se a importância e a necessidade do 

apoio do poder público as demandas ambientais, 

que também são sociais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que o principal tipo uso da terra, 

na bacia hidrográfica do Ribeirão Boqueirão, é para 

a pastagem indicando a pecuária como atividade 

predominante. Considerando informações relativas 

ao relevo na bacia, enfatiza-se a necessidade de 

diagnóstico ambiental pormenorizado na área, pois 

este tipo de atividade gera a possibilidade de 

degradação ambiental. 

A presença de solo exposto em pontos 

específicos da bacia hidrográfica do Ribeirão 

Boqueirão, bem como a ausência de matas ciliares 

ou de galerias em torno de partes dos cursos 

hídricos também são indícios de fragilidades 

ambientais nesta bacia. Em especial, destaca-se a 

susceptilidade a processos erosionais que podem 

degradar o meio físico e torná-lo gradativamente 

inóspito a utilização antrópica. Nesse sentido é 

necessário a realização de diagnóstico ambiental 

pormenorizado para a compreensão  e 

solucionamento de possíveis processos erosivos e 

depredatórios do ambiente.  

Para conluir enfatiza que este artigo introduz e 

desperta no meio cientifico/acadêmico a 

problemática da forma do uso da terra na bacia 

hidrográfica do Ribeirão Boqueirão. Destaca-se a 

importância da continuação de estudos nesse viés 

com o objetivo de subsídiar políticas futuras que 

visem a manutenção da paisagem em possibilidades 

para a sua utilização racional pelos vários 

segmentos da sociedade. 

 
AGRADECIMENTOS  

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES); O apoio do Professor 

Doutor João Donizete Lima que auxiliou na 

identificação das classes de uso do solo na bacia 

hidrográfica do Ribeirão Boqueirão através das 

técnicas de geoprocessamento e sensoriamento 

remoto. 

 

REFERÊNCIAS  

 

AB‟SABER, A. N.. Os domínios de natureza no 

Brasil: potencialidades paisagísticas. 3. ed. São 

Paulo: Atelie Editorial, 2005. 159 p.  

BERTONI, J. LOMBARDI NETO, F. Conservação 

do solo. 5. ed. São Paulo: Ícone, 2005. 

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física 

Global: esboço metodológico. R. RA´E GA, 

Curitiba, n. 8, p. 141-152, 2004. 

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; e dá 

outras providências. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil. Brasília, 2012. 

BRASIL. Resolução n° 32, de 15 de outubro de 

2003. Institui a Divisão Hidrográfica Nacional, em 

Anais do I CONPEEX 2015 -   557



 

  

 

 

I Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás. 

regiões hidrográficas. CONSELHO NACIONAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS, Brasília, 2003. 

DREW, D. Processos interativos Homem-Meio 

ambiente. 6. ed. Tradução de João Alves dos 

Santos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

FLORENZANO, T. G. Introdução à geomorfologia. 

In: FLORENZANO, T. G. (Org.). Geomorfologia: 

conceitos e temas. São Paulo: Oficina dos Textos, 

2008. 316 p. 

GUERRA, A. T. GUERRA, A. J. T. Novo 

dicionário Geológico-Geomorfológico. 9. ed. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 648 p. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Censo Demográfico 2010. Disponível: 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

Acesso em: 12 Mar 2011. 

LANDSAT TM 5: imagem de satélite. São José dos 

Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

2011. 1 fotografia aérea. Escala 1:100.000. Bandas 

1, 2, 4 e composição colorida 1, 2 e 4. 

 

MELO, N. A. Pequenas cidades da microrregião 

geográfica de Catalão (GO): uma análises de seus 

conteúdos e considerações teórico-metodológicas. 

2008, 527f. Tese (Doutorado em Geografia e 

Gestão do Território). Instituto de Geografia, 

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 

2008 

RODRIGUES. D. E.; FERREIRA, I. M. 

Configuração campo/cidade no Munícipio de 

Davinópolis (GO). Encontro Nacional de Geografia 

Agrária. 11, 2012, Uberlândia. Anais... Uberlândia: 

Universidade Federal de Uberlândia, 2012, p. 1-17. 

ROSS, J. L. S. Ecogeografia do Brasil: subsídios 

para o planejamento ambiental. São Paulo: Oficina 

dos textos, 2009. 208 p. 

 

RESPONSABILIDADE AUTORAL  

 

“Os autores Diego Emanoel Rodrigues e Paulo 

Henrique Kingma Orlando são os únicos 

responsáveis pelo conteúdo deste trabalho”.

___________________________________________________________________________ 

 

DISCUSSION PRELIMINARY ABOUT USE OF LAND IN 

WATERSHED OF RIBEIRÃO BOQUEIRÃO, IN THE  MUNICIPALITY 

OF DAVINÓPOLIS (GO) 
 

RODRIGUES, Diego Emanoel. E-mail: diegomr41@hotmail.com
1
 

ORLANDO, Paulo Henrique Kingma. E-mail: phorlando@yahoo.com.br
2
 

 
1
 Geographer. Scholar of the Graduate Program in Geography of Universidade Federal de Goiás/Regional 

Catalão. Ambassadorial Scholar Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Grupo de Pesquisa Dinâmica dos Ambientes, Planejamento e Gestão Ambiental (GEDAP/CNPQ) 
2
 Geographer . Teacher Dr of the Graduate Program in Geography of Universidade Federal de Goiás/Regional 

Catalão. Grupo de Pesquisa Dinâmica dos Ambientes, Planejamento e Gestão Ambiental (GEDAP/CNPQ) 

 

Abstract: From the understanding of the intrinsic relationships present on Earth and in particular in the 

biosphere, human societies must rethink the earth's surface. Thus, this article discusses the use of land in the 

basin of Ribeirão Boqueirão, in the municipality of Davinópolis (GO) in order to capture, in a preliminary way, 

the dynamics inserted by man in this environment and problematize human intervention checking the possible 

incompatibilities of use and that generates environmental degradation. From the land use by remote sensing-

based methodology analysis had as a result the representative cartographic product of land use. From this it 

was found, in the watershed of Ribeirão Boqueirão, pasture as main type of land use, indicating the livestock as 

the predominant activity. However amid pasture  area noted the presence of exposed soil, pointing to the 

fragility in the management of pastures. And yet, it was observed that some parts of hydro courses were devoid 

of ripárias woods. And, although of exist  significant natural vegetation in the watershed of Ribeirão Boqueirão,  

highlight  the susceptibility to erosional processes that can degrade the physical environment and gradually 

make it inhospitable agricultural production. And, although of exist  significant natural vegetation in the 

watershed of Ribeirão Boqueirão,  highlight  the susceptibility to erosional processes that can degrade the 

physical environment and gradually make inhospitable environment   agricultural production. Thinking about it 

becomes necessary to carry out detailed environmental assessment to understand the possible predatory 

processes of the environment and match the land use environmental fragility of this watershed. 

 

Keywords: Use of Land, Watershed, Davinópolis (GO). 
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Resumo: O objetivo deste estudo é analisar os processos e os fatores da reestruturação produtiva do capital no 

campo no Município de Morrinhos (GO), decorrentes da expansão da atividade canavieira na região. A 

metodologia usada baseia-se em procedimentos de pesquisa qualitativa e quantitativa, como pesquisa de campo, 

entrevistas, observação direta e levantamento de dados estatísticos. Nos últimos anos percebe-se a expansão do 

setor sucroalcooleiro no Centro Oeste brasileiro, especialmente no Estado de Goiás. Esse fato pode ser 

explicado pelo deslocamento espacial dos conglomerados sucroalcooleiros e energéticos do Sudeste para o 

Centro Oeste. Nesse sentido Morrinhos abriu os acessos para o setor canavieiro, trazendo uma nova 

dinamicidade para a economia do Município investigado. 

 

Palavras-chave: Setor sucroalcooleiro e energético. Reestrutura produtiva do capital. Município de Morrinhos 

(GO). 

___________________________________________________________________________ 
1. INTRODUÇÃO 

 

Ao propor o estudo sobre a expansão 

da atividade canavieira no Município de Morrinhos 

(Mapa 01), partiu-se do princípio que  essa condição 

é resultado da reestruturação produtiva do capital no 

Brasil,  que atua em Goiás a partir dos anos de 1970. 

Para Chesnais (1996, p. 137), “esse processo é 

resultado do modelo de produção do capitalismo 

monopolista, o qual promove um rearranjo espacial 

do globo, subordinando as organizações territoriais à 

dinâmica hegemônica do capital financeiro 

mundializado”.   

Nesse contexto, Goiás é ponto 

estratégico para a lógica produtiva do capital, tendo 

na expansão da atividade canavieira a apropriação e 

uso dos territórios. No Município de Morrinhos 

(GO)  ocorre a expressividade econômica do setor 

sucroalcooleiro e energético, permitindo incremento 

do Produto Interno Municipal, enquanto reproduz ao 

mesmo tempo, os riscos de dilapidação do meio 

ambiente e do trabalho. No entanto, o discurso 

reproduzido localmente e insuflado pelo imaginário 

coletivo local, é que o setor é portador de progresso, 

com geração de emprego e renda, sem 

questionamentos propositivos sobre os efeitos 

socioambientais que geram no município. 

O mapa1ilustra a localização 

geográfica de Morrinhos/GO, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Mapa 01: Localização Geográfica de 

Morrinhos/GO. 

Organização: MARCELINO, M. A., 2014. 

Elaboração cartográfica: ARAGÃO, A. L, 2014. 

 

O mapa 1 permite visualizar a localização 

de Morrinhos/GO, que se configura como o recorte 

geográfico da pesquisa em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. 

Considerada expressiva, a expansão do setor 

sucroalcooleiro em Morrinhos/GO, constitui-se 

como o objeto de pesquisa que o presente artigo 

expõe, com destaque para a problematização dos 

efeitos socioambientais desta atividade em Goiás e 

especialmente no município pesquisado. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Numa pesquisa, é preciso ter claro a concepção de 

mundo que norteia a visão do pesquisador, sua 

percepção filosófica e projeto político, ou seja, o 

método de interpretação (MORAES; COSTA, 1987). 

Acrescenta-se ainda o caminho metodológico a ser  

seguido, as técnicas e ferramentas que permitem 

fazer os devidos levantamentos, sistematizar e tratar 

os elementos apreendidos na realidade, o que 

corresponde ao método de pesquisa. Para Fernandes 

(2001, p.117), numa pesquisa, “[...] só a teoria não é 

suficiente para se entender o objeto. A prática 

também é importante. Portanto, é preciso definir os 

procedimentos metodológicos, ou seja, a 

metodologia”.  

                          Propõe-se fazer um levantamento e 

revisão bibliográfica que possibilite o embasamento 

teórico e metodológico, para a análise dos fatores 

externos e internos que compõem a territorialização 

da atividade canavieira e como a mesma foi inserida 

no Município de Morrinhos, alterando a dinâmica 

espacial regional. 

                         Também far-se-á o uso de 

entrevistas, com sujeitos e atores que diretamente ou 

indiretamente estejam inseridos na territorialização 

do setor canavieiro em Morrinhos. No entanto sabe-

se dos cuidados referentes ao uso das fontes  orais. 

De com acordo Garrido (1993) esta é um 

instrumento metodológico imprescindível que, nas 

ciências sociais constitui-se ferramenta bastante útil 

para aqueles que se propõem a estudar o território. 

Por intermédio do emprego dessas fontes busca-se 

ouvir, registrar e entender as relações de alteridade e 

as representações elaboradas por estes indivíduos 

acerca de sua existência. Concernente às fontes 

orais, esse teórico afirma que: 

 

Um dos aspectos mais interessantes do 

uso de fontes orais é que não apenas se 

chega a um conhecimento dos fatos, 

mas também à forma como o grupo os 

vivenciou e percebeu. É de 

importância capital resgatar a 

subjetividade, mas é um grave erro 

passar a confundi-la com fatos 

objetivos. Esta aproximação crítica ao 

testemunho oral consegue-se mediante 

dois procedimentos de caráter 

interativo: um, com a documentação 

escrita existente, e outro, com o resto 

do corpus de documentos orais. Daí a 

importância de se estabelecer urna 

relação dialética entre os diversos 

tipos de fontes. (GARRIDO, 1993, p 

39) 

  

 Considera-se, também, que as fontes 

quantitativas são de relevância para o 

desenvolvimento da pesquisa, sendo que estas 

possibilitam, através de leitura integrada com o 

teórico, um clareamento de determinados fatos 

levantados pela pesquisa. Essa condição possibilita o 

aprofundamento e esclarecimento do objeto 

pesquisado, já que se propõe a trabalhar com as 

variáveis que dependem de sua quantificação, como 

migração, emprego e produção. Nesse bojo, destaca-

se também a importância das ferramentas 

cartográficas, que se acredita propicia uma leitura de 

localização e representação do Município envolvido. 

                         Os dados para o desenvolvimento da 

pesquisa (construção de tabelas, gráficos, mapas, 

quadros etc.) serão consultados em diversas fontes, 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, União da Agroindústria Canavieira - 

UNICA, Instituto Mauro Borges - IMB, Secretaria 

do Planejamento de Desenvolvimento de Goiás – 

SEGPLAN, Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Goiás – FETAEG, 

Laboratório de Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento – LAPIG/IESA/UFG, 

Laboratório de Geologia e Geografia Física - 

LABOGEF/IESA/UFG.  

  

3. RESULTADOS 

 

A economia do Município de Morrinhos passa 

por transformações espaciais que se deve a 

reestruturação do campo induzida pela atividade 

canavieira. Como pode ser visto nos quadros 01 e 02 a 

cana de açúcar tem um crescimento significativo, o 

mesmo não se pode dizer dos cultivos da soja e do 

milho.  

 

Quadro1: Produção agrícola – quantidade produzida 

t - 2007/2012 Morrinhos - GO. 
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Fonte: IMB – INSTITUTO MAURO BORGES: 

Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br>. 

Organização: MARCELINO, M. A, 2014. 

 

Quadro2: Produção agrícola – área colhida ha - 

2007/2012 Morrinhos - GO. 
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Fonte: IMB – INSTITUTO MAURO BORGES: 

www.imb.go.gov.br 

Organização: MARCELINO, M. A, 2014. 

 

Observa-se que a área colhida (ha) e a quantidade 

produzida (t) de cana têm aumento significativo, 

enquanto o milho e a soja (culturas tradicionais do 

município) tiveram queda e posteriormente um baixo 

crescimento, o que mostra que a cana está em 

processo de expansão no Município, ocupando áreas 

de produção de grãos. Este fato leva ao entendimento 

de que a cana de açúcar ocupa papel de destaque não 

somente da produção agrícola, mas também, na 

economia regional. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Estabelece-se a abordagem do objeto pesquisado de 

maneira integrada, considerando os elementos 

econômicos, sociais, ambientais, inseridos na 

reestruturação do território, provocado pela atual 

conjuntura da atividade canavieira no Município de 

Morrinhos.  A realidade pesquisada sintetiza os 

elementos estruturais, qualitativos e simbólicos que 

representam a expansão do capital no Cerrado 

goiano. Afirma-se que a análise estrutural da 

atividade canavieira, revela elementos formadores da 

(re)organização territorial que por sua vez, entra no 

contexto da política econômica de Goiás com 

ligação ao Brasil e ao mundo, ao passo que, a análise 

da territorialização da atividade canavieira trouxe 

elementos explicativos da organização territorial, 

dada pelo setor canavieiro, que está ocupando as 

áreas da agricultura de grãos além da intensificação 

do processo de desenraizamento da vida camponesa. 
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Abstract. The aim of this study is to analyze the processes and factors of productive capital restructuring in the 

field in the city of Morrinhos (GO), resulting from the expansion of the sugarcane industry in the region. The 

methodology is based on qualitative and quantitative research procedures such as field research, interviews, 

direct observation and survey statistics. In recent years we see the expansion of this sector in the Brazilian 

Midwest, especially in the state of Goiás. This fact can be explained by the spatial displacement of sugar and 

ethanol and energy conglomerates Southeast to the Midwest. In this sense Morrinhos opened the access to the 

sugarcane industry, bringing a new dynamism to the economy of the municipality investigated. 

Keywords: Sugar and alcohol sector and energy. Productive capital restructures. Morrinhos (GO). 
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AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS DA ATIVIDADE 

CAFEEIRA EM PATROCÍNIO (MG) 
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MATOS, Patrícia Francisca de - patriciafmatos@yahoo.com.br2 
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Resumo - O presente trabalho aborda a produção de café, um dos principais produtos agrícolas do Brasil que 

se destacam no mercado internacional, tendo como o foco o município de Patrocínio (MG). O Brasil representa 

cerca de 1/3 da produção mundial do grão, no qual Minas Gerais corresponde à mais da metade da produção 

no país e o município estudado é o maior município produtor, com 2,1% da produção nacional, segundos dados 

do IBGE. A expansão da atividade cafeeira nas Mesorregiões Sul, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, se 

destacam por apresentarem características edafoclimáticas favoráveis para o desenvolvimento dessa 

commodity, somadas às políticas agrícolas. Em Patrocínio a produção de café, além de ser a base da economia, 

tem contribuído para o crescimento populacional e a dinâmica da relação campo-cidade. A criação de 

cooperativas de produtores de café, as empresas de corretagem, os comércios, entre outros segmentos ligados 

ao café, são resultados da expansão da cafeicultura, que exigiram um novo formato de organização comercial, 

no contexto do mercado globalizado, bem como as exigências em termos de qualidade, certificação e 

competitividade. Assim, o objetivo da pesquisa é compreender as transformações socioespaciais no município de 

Patrocínio com a expansão da produção de café, a partir da década de 1970. Para alcançar os propósitos da 

pesquisa, utilizam-se procedimentos metodológicos como a documentação indireta, com estudos teóricos sobre 

modernização da agricultura, reprodução do capital, agronegócio, disputas territoriais, circuito produtivo, 

entre outros; levantamento de dados em pesquisas documentais (ou em fontes primárias), de instituições ligadas 

ao setor cafeeiro, arquivos públicos e particulares e em bancos de dados do IBGE, Bancos, Embrapa, Emater, 

Conab, Associações e Cooperativas da região; trabalho de campo para a coleta de dados, que permite 

identificar os principais elementos da pesquisa, como relações de produção, relação campo-cidade, papel das 

associações, cooperativas e indústrias do setor cafeeiro, utilizando a aplicação de entrevistas qualitativas com 

produtores, representantes das cooperativas de café e secretário da agricultura do município de Patrocínio. 

Palavras-chave: Café. Território. Territorialidades. Patrocínio (MG). 

___________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

A proposta da pesquisa visa abordar sobre 

um dos principais produtos agrícola do Brasil que 

se destacam no mercado internacional, ou seja, o 

café, tendo como foco o município de Patrocínio, 

no período pós 1970.  

As áreas do Cerrado e de forma mais 

especifica o Triângulo Mineiro, desde o final da 

década de 1970, tornaram-se palco de 

transformações espaciais, sociais, econômicas e 

ambientais, decorrentes da expansão das 

monoculturas de café, contribuindo para o Brasil 

constituir um dos produtores mundiais desse grão, 

destacando-se em relação a outros países conforme 

dados do quadro 1. 

Quadro 1: Porcentagem da produção do café no 

mundo por país. 

 

Países 
2013 

Produção Part. (%) 

Brasil 49.152 33,60 

Vietnã 25.000 17,09 

Indonésia 11.667 7,97 

Colômbia 11.000 7,52 

Outros 49.481 33,82 

TOTAL 146.300 100 

 

Fonte: Associação brasileira de indústria do café 

(ABIC), 2014. Org.: VERÍSSIMO, T. O. 2014. 
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Minas Gerais é o estado com maior parte 

da contribuição (Gráfico 1), com mais da metade da 

produção total do país, e Patrocínio se destaca como 

um dos maiores produtores do Brasil, sendo 

responsável por 2,1% da produção brasileira, 

segundo dados do IBGE (2013). A expansão da 

atividade cafeeira para as Mesorregiões Sul, 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se destacam 

por apresentarem características edafoclimáticas 

favoráveis para o desenvolvimento dos cafezais. 

Em função dos fatores físicos, sobretudo, relevo e 

solos Minas Gerais atraiu produtores de café, 

principalmente oriundos do estado do Paraná e São 

Paulo. Somado aos fatores físicos, as políticas 

públicas favoreceram a territorialização da 

atividade cafeeira em Patrocínio. 

 

Gráfico 1: Produção de café no Brasil e nos 

principais estados produtores de 1970 a 2006 (anos 

selecionados). 

 
Fonte: IBGE, 2014. Org.: VERÍSSIMO, T. O., 

2014. 

 

Em busca de maior produtividade e 

rentabilidade os cafeicultores de Patrocínio geraram 

um produto reconhecido internacionalmente, bem 

como grande colaborador para a economia do 

município do estado e do Brasil. O café conhecido 

como Café do Cerrado, é uma marca registrada de 

uma região composta pelas Mesorregiões Noroeste 

e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, reunindo 55 

municípios e 4.500 produtores e 8 associações de 

produtores, fundada em 1995. As características 

para a produção do café de qualidade variam da 

altitude do relevo, de 800 a 1.300 metros, com 

clima bem definido: verões quentes e úmidos, com 

invernos amenos e secos.  

A formação econômica de Patrocínio teve 

como base o café, sustentando o crescimento 

populacional, econômico e fortalecendo a 

integração campo cidade. A origem de cooperativas 

de produtores de café, as empresas de corretagem, 

os comércios, entre outros segmentos ligados ao 

café, são resultados da expansão da cafeicultura. 

Essas transformações que ocorreram, são 

perceptíveis na paisagem. Podendo ser elencados: o 

crescimento populacional da cidade, o 

desenvolvimento urbano, as relações sociais e a 

polarização da cidade. Nesse sentido a pesquisa se 

justifica pela importância da produção do café no 

município, mas, também por almejar compreender 

reestruturação produtiva no município de Patrocínio 

com a expansão das lavouras de café a partir da 

década de 1970. Devido a pesquisa propor a análise 

do recorte espacial em um município, é de grande 

valia ressaltar que a categoria território está 

vinculada ao território de ocupação do café e suas 

territorialidades. 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE 

PATROCÍNIO (MG) 

A pesquisa pretende analisar a atividade 

cafeeira num recorte espacial correspondendo ao 

município de Patrocínio (mapa 1), que é sede de 

uma das sete Microrregiões Geográficas que 

compõem a Mesorregião Geográfica do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba. As coordenadas 

geográficas que correspondem a localização de 

Patrocínio são: Latitude: 18° 56' 39'' Sul e 

Longitude: 46° 59' 33'' Oeste, sua extensão é de 

2.838 Km², com altitude máxima de 1.258 metros a 

750 metros, com média de 972 metros em relação 

ao nível médio do mar, possuindo um clima tropical 

de altitude, com temperaturas médias entre 18 e 21° 

Celsius.  

 

Mapa 1 – Localização do município de Patrocínio 

(MG) 

 
Org.: PEREIRA, L. A. 2014. 

 

O relevo de Patrocínio pode ser dividido em 

duas grandes áreas: à parte leste, caracterizada por 

menores altitudes, em torno de 800 metros, e a 

porção oeste, de maiores altitudes, em torno de 

1000 metros. Sua topografia apresenta 60% de sua 

área constituída de planos, 30% de ondulados e 

10% de serras. As grandes porções que são mais 

planas, desenvolvem um latossolos vermelhos, mais 

ferruginosos, e latossolos vermelho-amarelos. 

Conforme Lacerda, et al (2002), a cafeicultura 

encontra-se instalada neste ambiente 

geomorfopedológico, com extensas lavouras, 
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geralmente em áreas contíguas de grandes 

dimensões. 

 

3. AHISTÓRIA DO CAFÉ DO BRASIL ATÉ 

PATROCÍNIO (MG) 

O café faz parte da história da formação do 

Brasil, no sentido de constituir mercado 

internacional, integrar as regiões e contribuir para o 

processo de industrialização e o desenvolvimento 

econômico do país, destacando-se mundialmente na 

produção do grão.  

De acordo com Morais (2006), o Brasil 

emergiu como um país produtor de café entre os 

anos 1850 e 1930 e após algumas décadas de 

declínio da produção, retomou o crescimento a 

partir de 1970. Os fatores que propulsaram a 

produção cafeeira em meados do século XIIX 

foram: o declínio da economia dos engenhos de 

açúcar; possuir solo e clima ideal nos estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná; a construção de 

ferrovias no interior paulista que permitia o 

escoamento; os investimentos ingleses na economia 

brasileira e o consumo mundial do produto 

A reestruturação da produção cafeeira no 

Brasil acontece após a geada no final da década de 

1960 no Paraná, destruindo os cafezais e elevando 

os preços, fazendo com o que o governo federal 

incentivasse a renovação das lavouras em novas 

áreas do país como as de Minas Gerais. 

Com a modernização da agricultura os 

discursos de elevar os indicadores da economia 

agropecuária, a facilidade de crédito e subsídios por 

parte do governo, fez crescer a incidência de 

monoculturas, atingindo diversas regiões e tipos de 

produção. Com o Cerrado acontece esse processo 

novo instaurado no Brasil, tornando-se alvo de 

interesse, visto como uma nova fronteira agrícola e 

uma área de possibilidade de produção. 

Esse novo modelo de produção exige uma 

nova forma de ocupação do espaço agrário, uma 

vez que a prática do agronegócio demanda grandes 

áreas para produzir na quantidade que o mercado 

capitalista determina. Logo, áreas de Cerrado, que é 

o bioma que o município de Patrocínio está 

inserido, vão dando lugar às lavouras de 

monocultura e pastagens. 

Importante ressaltar que o cerrado 

brasileiro a partir da década de 1970, em função dos 

investimentos na modernização da agricultura é 

elevado à condição de “celeiro do mundo”, como 

afirma Bacelar (2005). O Triângulo Mineiro, com 

esta nova ótica capitalista, passa por um 

crescimento econômico expressivo, uma 

reorganização de sua estrutura produtiva em 

detrimento de impactos sociais e ambientais. 

O Triângulo Mineiro passou a contar com 

investimentos maciços de capitais internos e 

externos, o que favoreceu a infraestrutura para a 

instalação de grandes empresas nacionais e 

multinacionais ligados ao setor agropecuário. 

Segundo Bacelar (2005, p.24), “vários programas 

governamentais e também algumas associações 

entre capital estatal e órgãos multinacionais foram 

implementados nesta área do Brasil Central”. Os 

processos ocorridos foram bem esclarecidos por 

Bacelar (2005), relevância para o cerrado foi a 

criação do PADAP (Programa de Assentamento 

dirigido do Alto Paranaíba), implementado em 1973 

de forma pioneira. Depois vieram o 

POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento 

dos Cerrados), lançado em 1975, e o PRODECER 

(Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento dos Cerrados), lançado em 1976, 

marcando a parceria do Estado brasileiro com o 

grande capital japonês para as áreas dos Cerrados. 

Em função dos fatores físicos, localização 

geográfica e incentivos do governo, o cerrado 

mineiro teve a territorialização das lavouras de café, 

antes plantados na região sul do país, com o PRRC 

(Plano de Renovação e Revigoramento de 

Cafezais), iniciativa do IBC (Instituto Brasileiro do 

Café) e do GERCA (Grupo Executivo de 

Racionalização da Cafeicultura), erradicando os 

cafezais e para recolocá-los nos chapadões das 

áreas de cerrado. O Triângulo Mineiro passa então a 

liderar a produção de café. 

Não somente o café, mas outros cultivos 

também receberam incentivos de tais planos e 

projetos. Este novo papel do cerrado que surge no 

cenário nacional e internacional foi fundamental 

para o crescimento econômico da região do 

Triângulo Mineiro, pois estava se desenhando na 

nova divisão territorial do trabalho.  

Nos moldes do mercado mundial, a 

produção agrícola do Brasil sofreu alterações na 

estrutura produtiva, principalmente com o processo 

de modernização. Para compreender a 

modernização da agricultura é necessário nos 

remeter às mudanças nas bases das técnicas de 

produção e nas relações capital x trabalho. 

As formas de agricultura de subsistência, 

onde a produção é destinada para consumo da 

família produtora e levando somente o excedente 

para o mercado, passa a dar lugar para o 

aparecimento de empresas rurais, capitalistas, como 

afirma Graziano Neto (1985, p. 26), “onde as 

determinações do mercado e a racionalidade do 

lucro são os condicionantes fundamentais do 

processo de produção”. Ou seja, passam a 

produzirem mercadorias, e não alimentos ou outros 

produtos para consumo próprio. 

Desta forma, a modernização da 

agricultura só se consolida a partir de articulações 

promovidas por e com políticas públicas 
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direcionadas para o desenvolvimento agropecuário 

do país, inserindo infraestrutura, programas 

específicos e desenvolvimentos de pesquisas, como 

colocado por Matos (2011). E ainda: 
Ao optar pelo modelo modernizante 

da agricultura, o Estado tinha 

convicções de que esse era um projeto 

que renderia a expansão da produção 

agrícola no país e do setor industrial, 

que fazia parte dos projetos 

governamentais para o Brasil desde 

1930. O campo deveria 

compartilhar/integrar o crescimento 

industrial que estava em curso no 

país. Para isso, era essencial produzir 

mais culturas que gerassem o 

superávit da balança comercial, ou 

seja, modernizar, seguindo modelos 

que já tinham sido implantados em 

outros países, sobretudo, nos Estados 

Unidos. (MATOS, 2011, p. 74). 

Dentro destas perspectivas da visão 

governamentista, segundo Matos (2011), o campo 

brasileiro estava produzindo de forma arcaica e sem 

nenhuma cultura que fosse de relevância para a 

exportação, como ocorridos em outros momentos 

históricos que tinham as culturas para o mercado 

externo, como a cana-de-açúcar, o algodão e o café. 

Para que isso pudesse ser superado, na visão do 

governo, teria que ocorrer a introdução de métodos 

mais modernos nas relações de produções, para que 

assim tivesse o aumento da produtividade da terra e 

do trabalho. 

Conforme Matos (2011), os projetos 

políticos para o desenvolvimento econômico por 

meio da industrialização capitalista planejada 

originam-se no Brasil na década de 1930, tornando-

se hegemônicos nos anos 1950, em que o Estado 

priorizou políticas públicas e investimentos 

elevados em programas de infraestrutura, energia, 

transportes e indústrias. A agricultura deveria 

acompanhar essa modernização do território, por 

isso, o discurso do desenvolvimento estava 

inserido, também, nas políticas públicas daquelas 

direcionadas para o campo.  

Assim, a expansão da produção das monoculturas 

de soja, milho, trigo, algodão, cana-de-açúcar, café 

entre outras é uma característica intensificada no 

espaço agrário brasileiro com o processo de 

modernização da agricultura para reprodução do 

capital, o que promoveu disputas pelo uso do 

território, haja vista que esse processo foi e 

continua sendo excludente e concentrador. 
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Abstract. This paper discusses the production of coffee, a major agricultural products from Brazil to stand out 

in the international market, with the focus the municipality of Patrocínio (MG). Brazil represents about 1/3 of 

the world's grain production, in Minas Gerais which corresponds to more than half of production in the country 

and the city studied is the largest municipality producer, with 2.1% of national production, according to data 

from the IBGE . The expansion of the coffee activity in Mesoregions South, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 

stand out because they have favorable soil and climatic characteristics for the development of this commodity, 

added to agricultural policies. In Patrocínio coffee production as well as being the basis of the economy, it has 

contributed to the population growth and the dynamics of rural-urban interface. The creation of coffee 

producers unions, brokerage firms, trades, among other segments attached to coffee, are the result of the coffee 

expansion, which required a new commercial organization format in the context of the globalized market and 

the requirements in terms of quality, certification and competitiveness. The objective of the research is to 

understand the socio-spatial transformations from Patrocínio with the expansion of coffee production, from the 

1970s to achieve the research purposes, are used methodological procedures such as indirect documentation, 

with theoretical studies on agricultural modernization, reproduction of capital, agribusiness, territorial 

disputes, productive circuit, among others; data collection on documentary research (or primary sources), 

institutions linked to the coffee sector, public and private archives and IBGE databases, Banks, Embrapa, 

Emater, Conab, Associations and Cooperatives in the region; field work to collect data that identifies the main 

elements of the research, as relations of production, rural-urban relationship, the role of associations, 

cooperatives and industries of the coffee sector, using the application of qualitative interviews with producers, 

representatives of coffee cooperatives and Secretary Supporter municipal agriculture.  

 

Keywords: Coffee, Territory, Territoriality, Patrocínio (MG). 
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Resumo: Desde algumas décadas as discussões acerca da produção do espaço urbano têm ganhando cada vez 

mais notoriedade no âmbito acadêmico acarretando o aprofundamento dos debates teóricos e a realização de 

estudos empíricos frente às constantes transformações que vivenciamos cotidianamente nas cidades. Assim, este 

artigo foi escrito para apresentar de modo parcial os resultados obtidos até maio/2015, no âmbito da pesquisa 

de mestrado com título provisório “(Re)produção do espaço urbano e mercado imobiliário: a oferta de terrenos 

urbanos e imóveis residências em Ituiutaba (MG)”, que se encontra em desenvolvimento no âmbito do de Pós-

graduação da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, cujo objetivo central consiste em  compreender 

a (re)produção do espaço urbano em Ituiutaba (MG) sob a ótica do mercado imobiliário. A abordagem recai na 

análise da dinâmica imobiliária a partir das ofertas de terrenos não edificados e, imóveis residenciais para 

venda (casas), anunciadas no principal jornal de circulação diária de Ituiutaba. O recorte temporal adotado 

correspondeu aos anos de 2000, 2005 e 2012, dos quais foram extraídos os anúncios, compreendidos no 

primeiro sábado dos meses de janeiro a dezembro. Diante da tabulação e organização dos dados planilhas do 

software Microsoft Excel® somada à bibliografia estudada, notou-se de maneira genérica mudanças na 

(re)produção do espaço urbano de Ituiutaba (MG), ligadas a inter-relação dos fatores a) localização dos 

anúncios; b) preço ofertado em reais e c) seletividade espacial, de modo a destacar determinadas áreas da 

cidade no tocante a potencial valorização imobiliária.  

 

Palavras-chave:  (Re)produção do espaço urbano, Mercado imobiliário,  Terrenos urbanos, Imóveis 

residenciais,  Ituiutaba (MG). 

___________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos urbanos em torno do papel do 

mercado imobiliário e do poder público tem 

ganhado na última década suma importância para a 

compreensão da produção do produção. Acredita-se 

que isto decorre do momento econômico atual que 

o Brasil se encontra, destacando-se no estímulo ao 

consumo, aumento de subsídios ao credito e 

financiamentos e, eventos esportivos como Copa do 

Mundo de 2014 e, Jogos Olímpicos de 2016. 

Assim, a discussão que colocará na pesquisa 

remete-se ao espaço urbano, mais especificamente 

ao seu processo de produção.  

Fruto de um processo dinâmico, o espaço 

urbano é resultado das atuações dos agentes que 

atuam neste, segundo anseios e necessidades 

próprias, o que, por consequência, acarretam 

práticas que o (re)produzem de modo desigual. 

Considerando-se tais pressupostos objetiva-se, na 

pesquisa em desenvolvimento, compreender a 

(re)produção do espaço urbano em Ituiutaba (MG) 

sob a ótica do mercado imobiliário. A abordagem 

recai na análise da dinâmica imobiliária a partir das 

ofertas de terrenos não edificados e, imóveis 

residenciais para venda (casas), anunciadas no 

principal jornal de circulação diária de Ituiutaba – 
“Jornal do Pontal: Um Diário a Serviço da Região”. 

O recorte temporal adotado correspondeu aos 

anos de 2000, 2005 e 2012.  Nossa abordagem esta 

pautada na (re)produção recente Desta, destaca-se 

um processo marcado pela atuação pela atuação do 

capital imobiliário e,  os investimentos no setor 

habitacional subsidiados tanto pelos Governos 
Federal e Estadual, como pela iniciativa privada. 

Para atingir o objetivo proposto pela pesquisa, 

foram realizados parcialmente os seguintes 

procedimentos metodológicos: a) pesquisa teórica 

sobre as temáticas, urbano, cidade, produção do 

espaço urbano, planejamento urbano e mercado 
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imobiliário, bem como da cidade de Ituiutaba, 

perpassando pela ótica de autores como, Carlos 

(2008; 2013), Corrêa (2005 e 2013), Rolnik (2012), 

Villaça (2001), Chaves (1998; 2014), Lourenço 

(2005), Guimarães (1990 e 2010), Ferreira (2013), 

Mateus (2013), entre outros que se apresente de 

fundamental primazia para o trabalho; b) pesquisa 

documental junto Biblioteca Municipal Senador 

Camilo Chaves; Museu Antropológico de Ituiutaba 

(MUSAI); Galeria de Antiguidades de Ituiutaba; 

Base de Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística entre outros, com a finalidade de 

realizar levantamentos bibliográfico, fotográfico, 

cartográficos, de dados e, de informações sobre a 

área de estudo, englobando aspectos demográficos, 

social e econômico; bem como do mercado 

imobiliário para o recorte temporal estabelecido.   

Convém esclarecer que neste artigo serão 

apresentados de modo parcial os resultados obtidos 

no âmbito da coleta de dados relativo à dinâmica do 

mercado imobiliário, uma vez, que a pesquisa 

encontra-se em fase de desenvolvimento, desde 

modo não apresenta ainda resultados concretos.  

 

2. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

DA ÁREA DE ESTUDO  

 

A cidade de Ituiutaba, recorte espacial deste 

estudo, é sede de município localizado na 

Mesorregião Geográfica do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba, mais especificamente na 

Microrregião de Ituiutaba (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Microrregião de Ituiutaba (MG): 

localização do município e do perímetro urbano 

de Ituiutaba, 2014.  

 

        Em linhas gerais, do ponto de vista econômico, 

nas décadas de 1960/70 a rizicultura atinge seu 

ápice e se consolida no cenário econômico do 

município de Ituiutaba. Assim, com base no capital 

originado pelo arroz,  

 
[...] a cidade começou a melhor equipar-

se com serviços de água, energia elétrica, 

comércio e serviços diversificados, 

expansão de loteamentos urbanos e novas 

atividades, que iria beneficiar a 

população, que crescia vertiginosamente 

nesse período [...] As mudanças no 

espaço urbano ocorreram paralelamente 

às do espaço rural: “levas” de 

trabalhadores nordestinos chegaram ao 

município de Ituiutaba e tornaram-se 

agentes transformadores do campo, 

responsabilizados pelas roças de arroz, 

milho e feijão [...] O Capital investido no 

campo teve retorno na cidade de modo 

gradual: cresceu o número de habitantes, 

residências e casas de comércios, serviços 

e indústrias ligadas à atividade agrícola 

(OLIVEIRA, 2003, p.16-17; 64). 

 

        Neste panorama de transformações há uma 

inversão dos dados em relação aos aspectos 

populacionais evidenciando-se maior número de 

pessoas vivendo na área urbana do município 

conforme demonstrado na Tabela 1. Fato que 

culminou com os projetos governamentais 

desenvolvidos para a área do Cerrado, os quais 

desenvolveram o campo (grandes propriedades), 

propiciando o êxodo rural devido à mecanização do 

meio rural. Neste contexto, como nos aponta 

Oliveira (2003), houve a expansão de novos 

loteamentos urbanos, bem como emergiu novas 

atividades nos diferentes setores da economia para 

contemplar a população que crescia notoriamente 

neste período em Ituiutaba.  
 

Tabela 1. Ituiutaba (MG): dinâmica da 

população total urbana e rural (1950-2010) 

Ano   Total   
População 

Urbana   

População 

Rural   

1950 
 

53.240 
 

10.113 
 

43.127 
 

1960 
 

68.218 
 

30.698 
 

37.520 
 

1970 
 

64.528 
 

46.784 
 

17.744 
 

1980 
 

74.247 
 

65.153 
 

9.094 
 

1991 
 

84.577 
 

78.205 
 

6.372 
 

2000 
 

89.091 
 

83.853 
 

5.238 
 

2010   97.171   93.125 
 

4.046   

Fonte: Censos Demográficos – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE): 1950, 1960, 1970,1980, 

1991, 2000 e 2010. Org.: CHAVES, L.D.,2013. 

 

        Na primeira década de 2010, Ituiutaba passou 

por um processo marcado pela atuação do capital e 

do poder público no espaço urbano, os quais 

propiciaram significativas transformações na 

paisagem urbana, sobretudo através de 

investimentos e lançamento de novos produtos 

imobiliários bastantes elucidativos na 
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reestruturação da cidade. A título de exemplo, 

citam-se os investimentos subsidiados pelos 

governos federal e estadual, no setor da moradia 

popular, os quais redesenharam os limites urbanos.  

 

3. ALGUNS APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 

        Desde algumas décadas as discussões acerca 

da produção do espaço urbano têm ganhando cada 

vez mais notoriedade no âmbito acadêmico 

acarretando o aprofundamento dos debates teóricos 

e a realização de estudos empíricos frente às 

constantes transformações que vivenciamos 

cotidianamente nas cidades. Sobre este tema, 

Corrêa (2005, p. 11), importante pesquisador do 

espaço urbano, destaca esse como sendo 

simultaneamente “fragmentado, articulado, 

condicionante social, cheio de símbolos e campo de 

lutas” e, portanto, trata-se de “um produto social, 

resultado de ações acumuladas através do tempo, e 

engrenadas por agentes que produzem e consomem 

espaço”. Trate- se de um processo conflituoso, pois 

esses agentes atuam de forma diferenciada e de 

acordo com seus interesses, apropriando-se do 

espaço, gerando um processo de reorganização 

constante deste, ou seja, um ininterrupto processo 

de (re)produção de forma desigual. 

        Em relação, aos agentes produtores do espaço 

urbano, é indispensável esclarecer que na pesquisa 

em desenvolvimento, considera-se a proposição de 

Corrêa (2005), na qual estes são a) os proprietários 

dos meios de produção; b) os proprietários 

fundiários; c) os promotores imobiliários; d) o 

Estado e; e) os grupos sociais excluídos. Embora a 

ação de todos eles se dê conjuntamente no espaço 

urbano, nos ateremos nesse texto à ação dos 

promotores imobiliários, tendo em vista o objetivo 

geral do trabalho em andamento.  

        De acordo com Corrêa (2005), por promotores 

imobiliários, entende-se um conjunto de agentes 

que realizam parcialmente ou totalmente as 

seguintes operações: (a) incorporação; (b) 

financiamento; (c) estudo técnico; (d) construção ou 

produção física do imóvel e; (e) comercialização ou 

transformação do capital-mercadoria em capital-

dinheiro.   

         A incorporação articula os demais agentes ora 

citados, uma vez que, pode compreender desde, a 

aquisição da terra até a venda do imóvel para o 

consumidor final. Para Franco; Gondo (1991) o 

incorporador é aquele que com discernimento 

próprio financia, ou obtém o financiamento da obra; 

procura e efetiva a compra de terrenos aptos ao 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários; 

idealiza por intermédio do estudo técnico o projeto 

de edificação, levando-o à aprovação pelas 

autoridades competentes; constrói a estrutura física 

do imóvel ou contrata firmas especializadas, sob 

sua supervisão e comercializa os imóveis ou delega 

por meio de imobiliária de imóveis a negociação 

com o comprador final.  
        É fora de dúvida que a atuação dos promotores 

imobiliários está diretamente ligada à valorização 

diferencial das áreas no interior do tecido urbano. 

De acordo com Campos (2011), ao selecionar 

determinadas frações do espaço urbano para a 

implementação de empreendimentos (residencial, 

comercial) os promotores imobiliários conduzem o 

processo de formação dos sobrelucros de 

localização, a qual se torna conjuntamente com 

outros fatores (investimentos públicos/privados, 

infraestrutura) determinante no valor da terra 

urbana.           

        Mellazo (1993), em seu estudo sobre mercado 

imobiliário, acrescenta que o conjunto de fatores 

(localização, de áreas dotadas de infraestrutura, 

facilidade de acesso, equipamentos de usos 

coletivos, presenças de áreas verdes entre outras) é 

que distingue qualitativamente uma parcela do solo, 

dando-lhe certo valor e diferenciando-o em relação 

à aglomeração na qual se insere. A partir dessas 

concepções é possível afirmar que a cidade é 

(re)produzida não como um todo, ou seja, de 

maneira homogênea, mas como partes que se 

formam em tempos diferentes.   

        Contribuindo com a discussão Villaça (2001), 

importante pesquisador do espaço intraurbano, 

chama atenção para o fato da terra urbana, permitir 

maior ou menor valorização pelo acesso que sua 

localização, propicia a todo sistema urbano, a toda a 

cidade. Usa como exemplo os lotes não edificados, 

os quais tem seu valor aumentando tanto por 

investimentos privados e/ou públicos; infraestrutura 

em seu entorno quanto por sua localização.  

        Outra contribuição importante é oferecida por 

Santos (2007), esse revela toda importância da 

localização bem como da acessibilidade, ou seja, 

não se trata de pagar a terra urbana, mas por sua 

localização. Estudos realizados por Carlos (2013) 

reforça a localização como ponto de partida para a 

determinação do preço do solo urbano, atrelada a 

outros fatores como acesso dos lugares ditos 

privilegiados; acesso a infraestrutura básica 

(sistemas de serviços urbanos, transporte e 

comunicação); privacidade e, secundariamente, os 

fatores vinculados às características físicas como 

relevo, dimensões da área, tende a auferir lucro no 

valor da terra, como também pode causar queda nos 

preços, devido ausência parcial e/ou total dos 

mesmos.  

         Assim, para fechar esse texto sem, contudo, 

concluir a análise e as discussões aponta-se que ao 

analisar a dinâmica da (re)produção do espaço 

urbano e a atuação dos seus agentes produtores, é 
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possível apreender como a sociedade intrínseca ao 

capital se apropria deste espaço conforme suas 

especificidades.  

 

4. DADOS RELATIVOS À DINÂMICA DO 

MERCADO IMOBILIÁRIO 

 

A coleta de dados relativos à dinâmica do 

mercado imobiliário foram levantados a partir de 

uma única fonte de dados, baseada na metodologia 

desenvolvida nas pesquisas sobre a temática no 

âmbito da ReCime: os anúncios de imóveis em 

classificados de jornais. Assim, coletou-se as 

informações necessárias nos anúncios do principal 

jornal de circulação diária de Ituiutaba – “Jornal do 

Pontal: Um Diário a Serviço da Região” para o  

recorte temporal adotado (2000, 2005 e 2012), dos 

quais foram extraídos os anúncios de terrenos não 

edificados e imóveis residências para venda (casas) 

no primeiro sábado dos meses de janeiro a 

dezembro, tabulados em planilha do software 

Microsoft Excel® e organizados de acordo com o 

Quadro 1 e 2. 

 

Variável Descrição 

Dia Dia em que foi publicado o anúncio 

Mês Mês de publicação 

Ano Ano de publicação 

Imobiliária  Nome da imobiliária anunciante 

Localização Bairro ao qual se refere o anúncio 

(quando disponível) 

Setor Setor urbano correspondente ao 

bairro 

Endereço Local ao qual se refere o anúncio 

(quando disponível) 

Preço  Preço total ofertado em reais 

Área do terreno  Dimensão total do terreno em m² 

Preço do m² Preço do m² em reais 

Quadro 1. Variáveis coletadas para terrenos 

urbanos não edificados. Elaborado pela autora. 

Adaptado de MELLAZO, E.S., 2010. 

  

Variável Descrição 

Dia Dia em que foi publicado o anúncio 

Mês Mês de publicação 

Ano Ano de publicação 

Imobiliária  Nome da imobiliária anunciante 

Localização Bairro ao qual se refere o anúncio 

(quando disponível) 

Endereço Local ao qual se refere o anúncio 

(quando disponível) 

Preço  Preço ofertado em reais 

Cômodos 

existentes 

Se a residência comercializada 

dispõe de: quarto, suíte, sala, copa, 

cozinha, banheiro social, 

dispensa/cômodo de despejo, 

varanda, garagem e área de serviço. 

Quadro 2. Variáveis coletadas para imóveis 

residências para venda (casas). Elaborado pela 

autora. Adaptado de MELLAZO, E.S., 2010. 

A partir da tabulação e organização dos dados, 

somada à bibliografia estudada, notou-se de 

maneira genérica mudanças na (re)produção do 

espaço urbano de Ituiutaba (MG), ligadas a inter-

relação dos fatores a) localização dos anúncios; b) 

preço ofertado em reais e c) seletividade espacial, 

de modo a destacar determinadas áreas da cidade no 

tocante a potencial valorização imobiliária.  

 

5. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Conforme versado na seção introdução, o 

objetivo proposto para o estudo ainda em 

andamento consiste em compreender a (re)produção 

do espaço urbano em Ituiutaba (MG) sob a ótica do 

mercado imobiliário.  No presente artigo explanou-

se de maneira genérica alguns apontamentos acerca 

da coleta de dados relativo à dinâmica do mercado 

imobiliário.  

Todavia, espera-se com a finalização da 

pesquisa atingir o objetivo proposto pela mesma, de 

modo a contribuir com o debate acerca da 

(re)produção do espaço urbano, tendo, como 

exemplo, a cidade de Ituiutaba (MG).  
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Abstract. Since some decades the discussions on the production of urban space are gaining increasingly 

notoriety in the academic sphere, causing the deepening of theoretical debates and conducting empirical studies 

in the face of constant changes that we experience daily in cities. Thus, this article was written to present a 

partial way the results until may/2015, under the master's search with title provisional “(Re)production of space 

urban and real estate market: the supply of urban land and properties residences in Ituiutaba (MG),  under 

development within the Pós-gradução da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão,  whose goal is to 

understand (re)production of urban space in Ituiutaba (MG) from the perspective of real estate market. The 

approach lies in the analysis of the real estate dynamics through land  not built and , residential real estate for 

sale (houses),contained in the main daily newspaper of Ituiutaba. The adopted time frame corresponded to the 

years 2000, 2005 and 2012, ads were extracted, on the first Saturday of the months from January to December. 

With the tabulation and organization of data in spreadsheets Microsoft Excel® software plus the studied 

literature, we noticed generic changes in (re) production of urban space Ituiutaba (MG) linked the 

interrelationship of factors a) location of ads; b) offered price in reais and c) spatial selectivity in order to 

highlight certain areas of the city with regard to potential real estate appreciation. 

 

Keywords: (Re)production of Urban Space, Real Estate Market,  Urban land,  Residential real estate. Ituiutaba 
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Resumo: Este relato pretende mostrar a importância teórico-metodológica da disciplina campo-cidade no curso 

de Pós Graduação em Geografia como requisito fundamental para compreender o papel do setor 

sucroenergético na reorganização do território, tendo como referência, a expansão desse setor na mesorregião 

Sul do Estado de Goiás a partir da década de 2000 e mais especificamente, no município de Cachoeira Dourada 

após o ano de 2007. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A produção das atividades relacionadas ao 

cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, seja no período 
colonial, com a produção de açúcar para 
exportação, ou mais recentemente, com a produção 
de etanol e energia, alterou a configuração do 
território, tanto no campo, quanto na cidade. Nesse 
sentido, a disciplina “Relação Campo-Cidade”, 
possui papel fundamental para a compreensão da 
organização do espaço agrário brasileiro, pois 
considera a expansão do setor sucroenergético 
como um dos elementos responsáveis por promover 
as novas dinâmicas entre campo-cidade, sobretudo 
no atual estagio de desenvolvimento capitalista. 

A disciplina, ofertada pelo Programa de 
Pós Graduação em Geografia da Universidade 
Federal de Goiás Regional Catalão, assim como 
esse artigo, teve/tem por objetivo“[...] propiciar a 
compreensão da organização do espaço agrário, 
considerando a importância da agricultura e suas 
transformações no processo de desenvolvimento 
capitalista e as relações entre cidade e campo no 
contexto mundial e brasileiro”. 

  
2. RURAL, URBANO, CAMPO E CIDADE: 

ABORDAGENS TEÓRICO-
METODOLÓGICAS 

  
Por conta da amplitude das variáveis estudadas 

pelos alunos da turma de Pós Graduação, a reflexão 
acerca das diferentes abordagens teórico-
metodológicas das categorias rural, urbano, campo 

e cidade, foi realizada de forma introdutória, com o 
objetivo de aperfeiçoar e nivelar o grau de 
conhecimento sobre a temática.  Nesse sentido, 
participaram da disciplina alunos que estudam 
temas relacionados à Geomorfologia, Climatologia, 
Gênero, Movimentos Sociais, Urbana, Rural e 
Trabalho.  

Dessa forma, a reflexão sobre a temática 
relação campo/cidade e suas definições e 
(re)definições teóricas, foi o fio condutor para o 
desenvolvimento da disciplina.Nesse sentido, 
Lefebvre (1991) define que a relação “urbanidade-
ruralidade”, não desaparece, pelo contrário, 
intensifica-se. Da mesma forma, Rua (2002), 
defende a permanência do rural. 

 
Para nós não se trata do fim do rural 
destruído pela urbanização 
homogeneizadora, [...]chamamos 
atenção para o processo de 
desenvolvimento do capitalismo que se 
dá de maneira desigual no espaço .[...] 
O rural, ao guardar especificidades das 
práticas espaciais de suas populações, 
garante (e, em alguns casos, fortalece) 
a identidade territorial que,mesmo 
submetida às lógicas difundidas a partir 
da cidade, ainda permite a essas 
populações uma certa 
autodeterminação. (RUA, 2002, p. 33). 

 
Para Santos (1988), cidade e campo são 

vistos como espaço, enquanto urbano e rural se 
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referem ao conteúdo social das formas espaciais. 
Há, portanto, a clara opção por considerar cidade e 
campo como formas no espaço e rural e urbano 
especificam o conteúdo social destas formas. 

Alentejano (2003) apresenta o caminho 
teórico para definir a relação campo/cidade, visando 
perceber as relações sociais com a terra.  

[...] Enquanto a dinâmica urbana pouco 
depende de relações com a terra, tanto 
do ponto vista econômico, como social 
e espacial, o rural esta diretamente 
associado à terra, embora as formas 
como estas relações se dão sejam 
diversas e complexas. [a terra é o] 
elemento que perpassa e dá unidade a 
todas as relações, muito diferente do 
que acontece nas cidades, onde a 
importância econômica, social e 
espacial da terra é muito mais reduzida, 
(ALENTEJANO, 2003, p. 32). 

 
É importante ressaltar a relevância da 

abordagem proposta por Alentejano (2003) onde 
revela a terra como mediadora das espacialidades e 
vivências rurais. Para que essas relações venham a 
se concretizar é preciso que haja o encontro entre 
campo e a cidade como realidades geográficas no 
espaço. 

Na sociedade atual, os modos de vida e os 
aspectos socioculturais separam reduzidamente o 
rural do urbano. No urbano predomina a 
concentração, a aglomeração de pessoas, dinheiro, 
serviços e infraestrutura e no rural a dispersão. 
Apesar de ocorrerem grandes mudanças no rural, o 
processo de urbanização tende a prosseguir a passos 
mais largos e rápidos. 

As novas dinâmicas entre campo e cidade 
no Brasil, estão relacionadas às novas atividades 
que ambos passaram a exercer, sobretudo após a 
década de 1930, na era Vargas, com o início do 
processo de urbanização.  Essas variabilidades de 
funções são alternativas produtivas que visam a 
manutenção das condições de vida na cidade e no 
campo. 

 
MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E A 
REORGANIZAÇÃO DA RELAÇÃO CAMPO 
CIDADE 
 

A inovação tecnológica empreendida pelos 
setores envolvidos com as atividades agrícolas para 
obter maior produtividade e por maior lucratividade 
reorganizou a relação campo cidade. Durante a 
década de 1950, ocorreu, de forma mais intensa, o 
processo de modernização da agricultura que 
envolveu um grande aparato tecnológico provido de 
variedades de plantas modificadas geneticamente 

em laboratório, juntamente com uma série de 
procedimentos técnicos como o uso de agrotóxicos 
e de maquinários. Nesse sentido, Suzuki (2007), 
considera que a transformação mais contundente 
entre campo e cidade 

[...] só vai ser operada em meados do 
século XX, com a introdução do pacote 
tecnológico na agricultura, a chamada 
“Revolução Verde”, em que se salienta 
o significado das grandes empresas 
transnacionais na transformação dos 
sistemas de cultivo e dos sistemas 
criatórios”. (SUZUKI, 2007, p.92). 

  
Toda essa re-elaboração da base técnica 

tinha como discurso, aumentar a produção de 
alimentos para acabar com a fome no mundo. Dessa 
forma, a Revolução Verde se expandiu pelo mundo 
através das vendas de verdadeiros pacotes de 
insumos agrícolas. Esse programa surgiu com o 
propósito de aumentar a produção agrícola por meio 
do desenvolvimento de pesquisas em sementes, 
fertilização do solo e utilização de máquinas no 
campo que aumentassem a produtividade. Isso se 
daria via desenvolvimento de sementes adequadas 
para tipos específicos de solos e climas, adaptação 
do solo para o plantio e desenvolvimento de 
máquinas. 

O aumento da produtividade agrícola foi 
expressivo, porém, a Revolução Verde não 
eliminou o problema da fome, pois os produtos 
plantados nos países em desenvolvimento (Brasil, 
México, Índia, entre outros), basicamente cereais, 
eram exportados em grande parte para países ricos 
industrializados como os Estados Unidos, Canadá e 
União Européia. 

No caso especifico do Brasil, o processo 
de modernização do campo, foi acentuado a partir 
da década de 1960 principalmente nas regiões Sul e 
Sudeste e expandiu para outras regiões sobretudo a 
partir da década de 1970.Assim, o espaço agrário 
brasileiro passou por significativas mudanças nas 
últimas décadas. A modernização trouxe um 
considerável aumento na produção 
agrícola,acentuando a exportação e contribuindo 
para um crescimento da economia nacional. Porém, 
se apresentou de maneira excludente, beneficiando 
apenas parte da produção, em especial aquela 
destinada para exportação, atendendo ao interesse 
da elite rural. Além disso, causou grandes impactos 
ambientais em detrimento do uso de produtos 
tóxicos sem os cuidados necessários, além de 
contribuir para o desemprego no campo e 
conseqüente êxodo rural. 
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A EXPANSÃO DO SETOR 
SUCROENERGÉTICO PARA AS ÁREA DO 
CERRADO 

 
A escassez dos combustíveis fósseis, a 

dependência energética dessa matéria-prima, a crise 
energética da década de 1970, 
aexperiênciabrasileiranocultivodacana-de-
açúcar,ascondiçõesfavoráveisdoclimaedosolo, a 
vasta extensão territorial, aliados ao capital e a 
política de modernização da agricultura oriundos da 
Revolução Verde, contribuíram para a consolidação 
da lavoura canavieira como fonte renovável de 
energia. Nesse contexto de viabilidades geofísicas e 
políticas-econômicas é que se da o processo de 
produção e apropriação do Cerrado pelo capital, 
inicialmente através do cultivo da soja, do milho e 
do café e mais recentemente, no século XXI, com o 
ressurgimento da produção de cana-de-açúcar para a 
produção de energia através do etanol. Nesse 
sentido, o Cerrado é vislumbrado pelos agentes 
modernizantes como substrato para a expansão da 
cana-de-açúcar. 

A partir da década de 1970, somaram-
se esforços do Estado e do capital 
privado para a expansão da fronteira 
agrícola para as áreas de Cerrado, com 
o objetivo de consolidar a agricultura 
moderna nessas áreas. Os projetos 
estatais implantados as áreas de 
Cerrado tinham como justificativa 
principal a retirada dessas áreas do 
atraso econômico e sua integração ao 
restante do país. As operações do 
governo tornaram essas áreas 
modernizadas, urbanizadas e integradas 
à econômica nacional e internacional. 
(MATOS, 2011, p. 116). 

 
Até a década de 1970 as áreas do Cerrado 

eram consideradas terras sem valor comercial por 
não possuírem produtividade devido as suas 
características naturais inviáveis (solo 
improdutivo). Entretanto, utilizando-se do discurso 
de levar o desenvolvimento para as áreas 
consideradas até então atrasadas, o governo militar 
criou, através de políticas públicas, as condições 
ideais para estabelecer a territorialização do 
agronegócio nas áreas do Cerrado.  

[...] Nessa fase o governo colocou em 
prática a política de ocupação de 
espaços “vazios”, concedendo 
estímulos às empresas agropecuárias 
através da concessão de isenção de 
impostos e subsídios governamentais, 
desencadeando uma política que visava 
o aumento da produção e da 

produtividade. (BERNARDES, 2007, 
p.3). 

 
Neste contexto, um novo espaço – o 

Cerrado – se reorganiza para desenvolver a 
agricultura moderna (PESSÔA, 2013). De acordo 
com Graziano da Silva (1996), 

[...] a modernização da agricultura, 
representa na verdade a subordinação 
da natureza ao capital. Gradativamente, 
libera o processo de produção 
agropecuária das condições naturais 
dadas, passando a fabricá-las sempre 
que fizerem necessárias. Nesse sentido, 
altera-se a dinâmica do processo 
produtivo dos territórios, no qual, 
recursos ambientais e humanos estão 
cada vez mais subordinados aos 
interesses do grande capital. 
(GRAZIANO DA SILVA, 1996, p.3). 

 
As diversas políticas estabelecidas pelo 

Estado em conjunto com o capital, ideologicamente 
voltadas para a modernização territorial, foram 
criadas para atender às demandas oscilatórias do 
mercado mundial de commodities, o qual 
determinou a quantidade e os tipos produção, seja 
de grãos com o café, o milho e a soja, ou seja, com 
o açúcar e o etanol com a cana-de-açúcar. Dessa 
forma, os territórios, cada vez mais vulneráveis às 
intervenções exógenas, são comandadas por 
empresas e grupos econômicos ligados ao 
agronegócio globalizado, responsáveis em 
promoverem novos arranjos territoriais, os 
territórios das redes agroindustriais. Elias (2011) 
classifica esse recorte espacial como Regiões 
Produtivas Agrícolas (RPAs). Considera que essas 
regiões são frações do espaço total das redes 
agroindustriais globalizadas, cada vez mais abertas 
às influências exógenas e aos novos signos do 
período atual.  

“Existem porque sobre elas se impõe 
arranjos organizacionais, criadores de 
coesão organizacional baseada em 
racionalidades de origens distantes, 
mas que se tornam o fundamento da 
existência e da definição desses 
subespaços (ELIAS, 2011, p 156).” 

 
Outro fator importante para a expansão 

territorial do setor sucroenergético para as área do 
Cerrado é a relação de competitividade existente, 
responsável por acirrar a busca por melhores 
condições de produtividade. As condições 
favoráveis para mecanização, a desarticulação das 
entidades representativas dos trabalhadores, as 
flexibilidades normativas, as áreas mais baratas (em 
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comparação com o estado de São Paulo), são fatores 
que favorecem a expansão territorial do setor 
sucroenergético.  

[...] Se, por um lado, as diversas etapas 
do processo capitalista se tornaram 
cada vez mais dispersas no espaço, por 
outro, estão cada vez mais articuladas 
pelas políticas das empresas, sobretudo 
as grandes, através da modernização e 
da expansão das redes técnicas de 
informação, portadoras de ordens, 
mensagens, capitais. (CASTILHO; 
FREDERICO, 2010, p.464).  

 
A REPRODUÇÃO DO CAPITAL NO 
CERRADO E AS “NOVAS” 
TERRITORIALIZADADES NO CAMPO E NA 
CIDADE 
 

Na esteira do crescimento da produção 
nacional da cana-de-açúcar, o Cerrado, sobretudo o 
Cerrado do estado de Goiás, tornou-se destaque, 
sendo responsável por redesenhar a geografia de 
produção e de expansão da cultura. A expansão da 
área plantada para o estado de Goiás pode ser 
explicada pelo processo de reestruturação pelo qual 
o setor sucroenergético passou frente às novas 
diretrizes políticas e econômicas do início desse 
século. 

A articulação das características “naturais” 
do espaço, como a topografia, a localização, a 
fertilidade dos solos, os recursos hídricos, com os 
processos econômicos vislumbrado pelo capital 
sucroenergético, como a possibilidade de 
mecanização e os baixos preços das terras 
(comparados com São Paulo, maior produtor), 
juntamente com as políticas implementadas pelo 
estado, como isenção de impostos e investimentos 
em infraestrutura favoreceram a territorialização do 
setor em Cachoeira Dourada. 

A gestão do território, a regulação do 
território são cada vez menos possíveis 
pelas instâncias ditas políticas e passam 
a ser exercidas pelas instâncias 
econômicas. O que acontece é que hoje 
a economia se realiza pela política. Não 
é a economia que ocupa hoje a posição 
central; é a política exercida pelos 
agentes econômicos hegemônicos. 
(SANTOS, 1999, p. 21). 

A nova fronteira agrícola da cana-de-
açúcar está localizada principalmente na 
Mesorregião do Sul Goiano (IBGE, 2010), onde a 
cultura aparece como um dos principais setores da 
economia goiana. A Mesorregiãodo Sul Goiano é 
uma das cinco mesorregiões do estado de Goiás, 

formada pela união de 82 municípios agrupados em 
seis microrregiões.  

Dentre essas microrregiões, a microrregião 
do Meia Ponte se destaca pelas suas  características 
no cultivo da cana-de-açúcar. A primeira expansão 
sucroalcooleira na região teve início em meados da 
década de 1970 com o PROÁLCOOL e teve como 
destino o município de Itumbiara. No inicio da 
década de 1980, Goiatuba recebe sua primeira 
unidade industrial, em 1990 é a vez de Bom Jesus e 
Inaciolândia e, mais recentemete, na década de 
2000, em Porteirão. 

Em 2013, a expansão do agronegócio 
sucroenergético chegou ao município de Cachoeira 
Dourada, inserindo-o no circuito produtivo da cana-
de-açúcar. Embora a inserção de Cachoeira 
Dourada tenha se concretizado somente em 2013 
com a instalação da Usina Rio Dourado, o 
município já produzia cana-de-açúcar e possuía 
vinculo com outros municípios desde 2007. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O processo de expansão e o decorrente uso 
do território pelo setor sucroenergético em 
Cachoeira Dourada pode ser entendida como fruto 
das estratégias da produção de etanol nesse século 
XXI, marcado por um conjunto de transformações 
econômicas, políticas e sociais. Essas 
transformações por que passa o setor 
sucroenergético, produzem novas relações 
socioespaciais para garantir novos padrões de 
competitividade e manter as estratégias globais das 
empresas. 

Nesse contexto, o município de Cachoeira 
Dourada passa por essas transformações, tornando 
uma porção do território do Estado de Goiás que 
apresenta hoje, um dos espaços de produção 
agrícolas mais modernos do Brasil, graças a 
viabilização por parte do Estado em conjunto com 
grandes empresas nacionais e estrangeiras. 

Portanto, a disciplina “Relação Campo-
Cidade”, propiciou, por meio das aulas expositivas, 
das leituras e discussões sobre o tema, do trabalho 
de campo, uma compreensão de como se dá o 
processo de uso do território pelo capital, sobretudo 
o capital sucroenergético, e as conseqüentes 
transformações da relação cidade-campo, 
resultando em novos arranjos na relação sociedade-
natureza. O uso do território pela Usina Rio 
Dourado transformou o território, seja no que diz 
respeito a modernização através do aprimoramento 
das técnicas e das novas formas de manejo da 
agricultura, seja nas divergências sociais e 
ambientais estampadas nas paisagens no campo e 
na cidade. 
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Abstract: This research has the purpose to demonstrate the theoretical and methodological importance of rural-

urban discipline in the course of Postgraduate in Geografhy as a fundamental requirement to understand the 

role of the sugarcane industry in the reorganization of the territory, taking as reference the expansion of this 

sector in the southern state of mesoregion Goiás from the 2000s and more specifically in the town of Cachoeira 

Dourada after 2007. The objective is to analyze the relations between city/countryside, in the context of 

territorial the sugarcane industry throught a theoretical reading of this reality. 
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Resumo: Atualmente, o Brasil conta com um arcabouço legal que estabelece diretrizes para a gestão dos 

resíduos sólidos por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e para a prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por meio da Lei Federal de Saneamento 

Básico (Lei nº 11.445/2007). A fim de verificar a vigência dessas legislações, buscamos identificar e 

caracterizar o manejo e a gestão dos resíduos urbanos produzidos em Goiandira. A pesquisa foi realizada nos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, contou com a participação de alguns voluntários, e foi estruturada da 

seguinte forma: 1. Análise Observacional do Aterro Municipal com visitas semanais; 2. Acondicionamento dos 

Resíduos pelas vias municipais; 3. Coleta e Transporte do Material; 4. Amostragens dos resíduos. Para 

obtenção de dados referentes à geração e caracterização dos resíduos, foram estipuladas três amostragens, 

ocorrendo nos dias (02-02-15) segunda feira, (04-02-15) quarta feira, (06-02-15) sexta feira, após a coleta esse 

material foi destinado ao Aterro Sanitário de Catalão, onde utilizou-se das estruturas físicas para pesagem e 

triagem. De acordo com os resultados obtidos concluímos que Goiandira faz parte do Rol nacional de 

Municípios que não atendem as conformidades estabelecidas pela Lei nº 12.305/2010. O cenário atual dos 

aspectos administrativos, operacionais e estruturais da prestação de serviços retratados pelo diagnóstico 

situacional, alcançou níveis pouco satisfatórios na maioria de seus indicadores, o que revela carências e 

deficiências, cuja superação deve ser objeto de implantação de programas que possam minimizar os impactos 

socioambientais.  
 

Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Gestão de Resíduos Sólidos, Lei Nº 12.305/2010. 

___________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A questão ambiental nunca foi tão discutida 

como nos dias atuais, porém, ocorre sem critérios 

específicos e o pior, sem práticas que de fato 

interfiram, de maneira positiva. Vale ressaltar que a 

reflexão deve ser feita concomitante a questão 

social e as relações capitalistas de exploração e 

degradação. 

Outro fator que merece destaque, na questão 

socioambiental, é o consumismo exacerbado, que 

tomou conta do Brasil e do mundo. Esse 

consumismo é a força motriz do sistema capitalista, 

e traz junto consequências desastrosas ao ambiente, 

como o excesso de lixo, que, por conseguinte causa, 

por exemplo, enchentes nos grandes centros. Os 

resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 

lixo, são definidos pelo Ministério do Meio 

Ambiente, através do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos como: 

 

material, substância, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação 

final procede, se propõe proceder ou se 

está obrigado a proceder, nos estados 

sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnicas ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível. (BRASIL, 2010, p. 1). 
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De acordo com Ojima (2007), o crescimento da 

população urbana está diretamente ligado ao 

crescimento do consumo, e por consequência ao 

aumento do uso de matérias primas e sobre a 

geração de resíduos. 

É dever do Município gerenciar os resíduos 

sólidos produzidos por sua população, e se adequar 

no prazo previsto a Lei n° 12.305/2010, que 

estabelece a eliminação dos lixões. Contudo, Zanta 

(2003) aponta que em grande parte dos municípios 

brasileiros, principalmente naqueles considerados 

de pequeno porte, com população de até 20.000 

habitantes, a disposição inadequada de resíduos 

sólidos é um problema visível. 

Neste sentido, torna-se relevante problematizar 

a questão dos resíduos sólidos municipais, 

entendendo que se faz necessário a implantação de 

técnicas de gerenciamento dos diferentes resíduos e 

a participação efetiva da comunidade no controle e 

na geração desses resíduos. Assim, podemos 

reduzir significativamente os níveis de poluição 

ambiental, o desperdício de recursos naturais, 

através da economia de energia e matérias-primas. 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

Em função da origem, os resíduos sólidos 

podem ser classificados, segundo o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (2000) em: 

 

a) Domiciliares: gerados nas residências e 

constituídos por restos de alimentos, materiais 

potencialmente recicláveis, como metal, 

plástico, vidro, papéis em geral, além de lixo 

sanitário e tóxico; 

b) Comerciais: provenientes das atividades 

comerciais e de serviços, tais como 

supermercados, bancos, lojas, bares e 

restaurantes; 

c) Público: resíduos originados dos serviços de 

limpeza pública urbana, tais como varrição de 

vias, praias, galerias, córregos e restos de podas 

de árvores e animais e áreas de feiras livres; 

d) Serviços de Saúde e Hospitalar: constituem-se 

em resíduos sépticos como agulhas, seringas, 

gazes, órgãos e tecidos removidos, luvas, 

remédios com validade vencida e materiais de 

raio-X; 

e) Portos e Terminais Rodoviários e 

Ferroviários: constituídos basicamente por 

materiais de higiene e asseio pessoal e restos de 

alimentos. Estes materiais podem conter 

bactérias patogênicas provenientes de outras 

cidades, estados e países; 

f) Industrial: este resíduo varia conforme a 

atividade da indústria, incluindo nesta categoria 

a grande maioria do lixo considerado tóxico; 

g) Agrícola: resultado das atividades pecuarista e 

agrícola contém embalagens de fertilizantes e 

defensivos agrícolas geralmente tóxicos. 

h) Entulho: resíduos da construção civil, como 

materiais de demolição e restos de obras.  

 

Em função da periculosidade dos resíduos, os 

mesmos podem ser classificados segundo a Norma 

n° 10.004 -ABNT 2004, em 3 categorias: 

a) Classe I - perigosos, pois apresentam riscos à 

saúde e ao meio ambiente visto que apresentam 

certas propriedades tais como corrosividade, 

inflamabilidade, reatividade, toxidade e 

patogenicidade; 

b) Classe II - Resíduos não inertes, que não se 

enquadram nas classes I e III, mas que podem 

conter propriedades como combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade em água; 

c) Classe III - Resíduos inertes, cujos constituintes 

solubilizados não possuem concentração inferior 

ao padrão de potabilidade de água. 

 

3.  METODOLOGIA DE ESTUDO  

 

3.1 Caracterização do Município 

 

O Município de Goiandira está localizado na 

região sudeste do Estado de Goiás, na microrregião 

de Catalão, há aproximadamente, 5.265 pessoas 

residentes no Município, sendo 4.538 na área 

urbana e 727 na área rural, distribuídos em uma 

área territorial de 564,687 (km). A cidade é dividida 

em 07 setores, sendo: Nossa Senhora de Fátima, 

Central, Setor Primavera, São João, Rui Barbosa, 

Morada do Sol e Jardim Progresso. 

 

3.2  Análise Observacional do Aterro Municipal  
 

Atualmente o Aterro Municipal encontra-se 

disposto a cerca de 2 km do perímetro urbano, na 

rodovia Goiandira/Catalão (GO-210), sendo 

administrado pela Prefeitura Municipal e contando 

apenas com um funcionário autônomo, responsável 

pelo manejo de todo material ali disposto e sua 

destinação. 

Para a coleta de dados utilizou-se o método de 

análise observacional in loccu, onde foram 

realizadas visitas semanais em um período de 2 

meses. Nesta fase, itens como: infraestrutura, 

normatização, disposição final dos resíduos, 

controle interno, dentre outros foram observados e 

descritos. 

 

3.3 Acondicionamento dos Resíduos 

 

Acondicionar os resíduos sólidos domiciliares 

significa prepara-los para a coleta de forma 
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adequada, bem como agregar valor a estes produtos 

que servirão de mercadoria posteriormente. Durante 

essa etapa, foi necessário thilhar a cidade e 

identificar as várias formas de acondicionamento 

utilizadas pelos moradores do Município. Esse 

levantamento foi realizado entre os dias 12 e 16 de 

janeiro de 2015. Durante esses cinco dias, foram 

percorridos todas as vias públicas do Município, e 

com o auxilio de caneta e prancheta, anotados todos 

os dados necessários para a tabulação dos dados. 

 

3.4  Coleta e Transporte do Material 

 

Para reunir dados quanto à coleta e o transporte 

do material foi feito um acompanhamento junto aos 

funcionários da Prefeitura Municipal durante a 

realização de suas atividades de coleta, em um 

período de 30 dias. Esse acompanhamento foi 

desenvolvido no decorrer do mês de janeiro de 

2015.  

 

3.5 Caracterização dos Resíduos Sólidos 

 

Para caracterizar o material houve uma parceria 

entre a Prefeitura Municipal de Goiandira e a 

Prefeitura Municipal de Catalão, cidade vizinha, 

onde a Secretaria de Meio Ambiente de Catalão, 

disponibilizou todas as estruturas físicas de seu 

Aterro Sanitário como: balança, esteira, galpão 

dentre outros. Essa parceria se fez necessária pela 

falta de infraestrutura no Aterro em Goiandira. 

Para obtenção de dados foram estipuladas três 

amostragens, ocorrendo nos dias (02-02-15) 

segunda feira, (04-02-15) quarta feira, (06-02-15) 

sexta feira, tendo início as 5h30min, realizada pelos 

funcionários responsáveis pela coleta de lixo 

regular voluntariamente. Após o término das 

atividades, esses resíduos foram destinados para 

Catalão no próprio veículo coletor. Ao chegar ao 

Aterro, o mesmo foi pesado em balança específica e 

encaminhado ao galpão de triagem para devida 

separação. Logo em seguida, com a ajuda dos 

trabalhadores da Cooperativa de Reciclagem esses 

resíduos passaram pela triagem. 

Durante a triagem esse material foi separado e 

categorizado de acordo com as subdivisões que a 

própria cooperativa trabalha, sendo classificadas 

como: Garrafa Pet; Plástico; Metal/Sucata; Papelão; 

Caixa de leite; Pneus; Orgânicos/Final de esteira. 

Todos os itens foram induzidos a sacolões 

específicos, e posteriormente pesados. Assim, após 

a caracterização, esse material foi destinado à 

cooperativa para respectiva venda. Já o material 

caracterizado como orgânico e o de final da esteira 

foram devidamente encaminhados para a trincheira 

e respectivamente aterrado. 

 

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Após análise minuciosa evidenciamos que o 

município de Goiandira não difere dos demais 

municípios brasileiros, considerados de pequeno 

porte na produção de resíduos. A população 

Goiandirense da origem a resíduos domésticos 

oriundos da vida diária nas residências existentes no 

município, constituídos por restos de alimentos, 

jornais, embalagens, dentre outros, necessários à 

vida cotidiana. 

Os resíduos comerciais também são provindos 

das atividades de prestação de serviços e comércio 

desenvolvidos no município, como mercearias, 

supermercados, e outros. Há também os resíduos 

públicos originários do sistema de coleta das vias 

públicas, nas lixeiras e dos órgãos públicos.  

Sobre os Resíduos Sólidos de Serviços de 

Saúde (RSSS), foi informado pelo Secretário 

Municipal de Saúde que o município de Goiandira 

possui um convênio com a cidade de Catalão para o 

recebimento e incineração dos RSSS.  

Os entulhos da construção civil são 

transportados e depositados no aterro controlado 

por terceiros, sendo evidenciada a falta de 

procedimentos e monitoramentos desses resíduos. 

Quanto à geração de resíduos especiais, não 

foram obtidas informações sobre a existência de 

coleta diferenciada para pilhas, baterias, lâmpadas, 

embalagens de agrotóxicos e resíduos 

eletroeletrônicos. Por esse motivo, aponta-se a 

necessidade do município desenvolver programas 

específicos para essas categorias, evitando maiores 

problemas ambientais e de saúde pública. 

Durante as visitas no aterro municipal foram 

observados e pontuados alguns aspectos descritos 

abaixo: 

a) Não há controle de entrada e saída de veículos 

no recinto; 

b) Não existe controle da quantidade de resíduos 

que chegam diariamente no aterro; 

c) Não há sistema de drenagem de água pluvial 

instalado no referido local; 

d) Não há medidas de proteção de taludes; 

e) Não há pátio de compostagem; 

f) Não há área para estoque de materiais, de 

qualquer espécie; 

g) Não há vigilância da área; 

h) Não há usinas de triagem; 

i) Não há iluminação externa, para realização de 

possíveis trabalhos noturnos; 

j) Possui um galpão que acondiciona os pneus 

coletados no município, sem nenhuma estratégia 

de disposição final para tais; 

k) Encontra-se no aterro, uma quantidade estimada 

de 500 embalagens de agrotóxicos; 
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l) As valas são abertas sem nenhuma 

normatização; 

m) Os resíduos de construção civil são dispostos na 

entrada do aterro, sem nenhuma fiscalização e 

controle; 

n) Não existe nenhum tipo de impermeabilização 

do solo, nem coleta e tratamento do chorume, 

atividade que é agravada ainda pelo descarte dos 

efluentes coletados na área urbana (fossas) e 

dispostas em uma lagoa dentro do aterro; 

o) As margens do aterro são completas de lixo 

jogado por moradores. 

 

Diante dos apontamentos, o aterro municipal de 

Goiandira, não atende às conformidades físicas e 

funcionais regulamentadas pela Lei n° 12.305/2010. 

A área utilizada para alocação do lixo urbano 

definiu-se que se trata de um aterro controlado, uma 

vez que há uma contenção do lixo por uma camada 

de terra, como mostra a Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 - Valas abertas sem atender a normas 

e legislações (2015). Autor: Tristão, M.C. (2015) 

 

Esse sistema minimiza o mau cheiro e o 

impacto visual, além de diminuir a proliferação de 

insetos e animais. Porém, não há 

impermeabilização de base, nem sistema de 

tratamento do chorume ou do biogás.  

Desse modo, verifica-se a necessidade de 

intervenção e reabilitação do local, atendendo os 

requisitos e normas técnicas mínimas vigentes. Esse 

local funciona como abrigo para animais como: 

urubus, cachorros, gatos dentre outros, se tornando 

então o local apropriado para a proliferação de 

doenças. 

Para o acondicionamento do lixo domiciliar 

urbano no município de Goiandira, foram 

identificadas várias formas de contenção utilizadas 

pelos moradores; dentre elas tambores 

confeccionados pela Secretaria de Infra Estrutura e 

distribuídos pelas vias públicas, sacos plásticos, 

caixas de papelão, etc. Tal fato agrava, 

sobremaneira, as condições de saúde pública, em 

virtude da proliferação de vetores transmissores de 

doenças (moscas, mosquitos ratos, baratas etc.) e do 

ataque de animais (cães, gatos, etc.), além de 

dificultar a execução dos serviços de coleta 

(aumento no tempo) e sobrecarregar o trabalho dos 

coletores. 

A coleta e o transporte dos resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais em Goiandira são 

realizados pela Prefeitura, em todas as vias públicas 

abertas à circulação, como podemos verificar  na 

rota descrita em linhas amarelas na Figura 2. A 

coleta acontece de segunda a sexta-feira, utilizando 

um caminhão compactador de 5m³, com 4 (quatro) 

colaboradores. 

  

 
 

Figura 2 - Mapa da rota de coleta.  

Fonte: Solução Engenharia Ambiental (SEAMB, 

2014). 

 

Também é utilizado para a coleta dos resíduos, 

um trator com carreta, responsável pela coleta de 

papelão e plástico nos comércios, sendo apenas um 

funcionário designado para condução e 

recolhimento dos resíduos. Aos sábados é realizada 

a coleta de resíduos da feira neste mesmo trator. 

O município não dispõe de uma política para 

coleta seletiva dos resíduos, contudo existe uma 

separação (resíduos recicláveis) após a disposição 

do lixo coletado pelo caminhão no aterro controlado 

pelo funcionário autônomo. Como não existe uma 

coleta diferenciada para cada tipo de resíduo, 

muitos materiais que poderiam ser reaproveitados 

ou reciclados não atingem essa finalidade. 

A partir da caracterização dos resíduos sólidos 

feito no aterro municipal de Catalão, podemos 

diagnosticar a quantidade em Kg de cada item 

gerado por dia de amostragem Como podemos 

observar na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Amostragens por dia/categoria. 

 

ITENS Amos

tra 1 

(Kg) 

Amos

tra 2 

(Kg) 

Amostr

a 3 (Kg) 

T % 

Plástico 

 

40 6 10 56 0,53 

Pet 100 30 70 200 1,91 

 

Metal 60 20 40 120 1,14 

 

Papelão 140 50 110 300 2,86 

 

Caixa 

de Leite 

10 03 09 22 0,21 

 

Pneus 10 0 0 10 0,09 

 

Orgân 5.900 1.731 

 

2.151 9.782 93,25 

Total 

por Dia 

6.260 1.840 2.390 10.490 100 

 

Fonte: Diagnóstico de Resíduos (fev. 2015). 

 

A variação no volume das amostras justifica-se 

pelos dias das coletas. A primeira amostragem foi 

realizada na segunda-feira, a segunda na quarta-

feira e a última na sexta-feira, o que culminou numa 

condição já esperada, onde na primeira amostragem 

a quantidade de resíduos coletados 6.260kg foi bem 

superior com relação às outras, 1.840 e 2.390 na 

segunda e terceira amostragens, respectivamente. 

Tal fato tende a ocorrer devido ao acúmulo de 

resíduos gerados durante o final de semana, onde 

não há coleta.  

A categoria 'Orgânicos e/ou Final de Esteira' foi 

a que apresentou maior expressão, sendo 93,34%, 

tal questão pode ser atribuída a ausência da coleta 

seletiva, o que diminui a quantidade de resíduos 

viáveis à reciclagem. A segunda categoria, com a 

maior quantidade de resíduos coletados foi o 

'Papelão', com um total de 2,86%, número que é 

evidenciado pela coleta exclusiva realizada nos 

pontos de comércio, sendo estes locais considerados 

os maiores produtores/consumidores de papelão. 

A produção per capita de resíduos sólidos 

urbanos de uma comunidade pode ser obtida pela 

divisão da quantidade total de resíduos coletados 

pela população atendida (JARDIM, 2000). Porém, a 

massa per capita de resíduos obtida não 

corresponde exatamente à quantidade gerada por 

habitante, visto que nesse total estão incluídos 

resíduos de construção civil, varrições de rua, e 

resíduos de atividades comerciais. 

Durante o estudo também foi evidenciado que, 

no Município é gerado um número expressivo de 

garrafas pet, apesar da diferença em percentagem 

mostrada no quadro acima. Essas garrafas poderiam 

acrescentar a renda familiar de diversas famílias se 

fossem recicladas, podendo constituir vassouras 

domésticas, por exemplo. 

Apenas um (1) pneu foi coletado nesse período, 

mas durante a análise observacional no Lixão, nota-

se o grande número estocado de maneira irregular 

no único galpão existente no local. Problemas 

sanitários também foram detectados, devido à 

presença de pombos que usam o local como abrigo, 

as fezes destes animais podem transmitir doenças 

como salmonelose, Psitacose, Criptococose dentre 

outros como nos apresenta Nunes (2003). 

A disposição final dos resíduos sólidos no 

aterro controlado não ocorre conforme previsto na 

Lei n° 12.305/2010, que estabelece normas e 

delimita um tempo para eliminação dos lixões nos 

municípios brasileiros. Assim, Goiandira está 

inserida dentre os municípios que ainda não 

possuem aterro sanitário, sendo que os resíduos são 

depositados em aterro controlado, sem 

monitoramento da quantidade de resíduos que são 

depositados diariamente. 

O cenário atual dos aspectos administrativos, 

operacionais e estruturais da prestação dos serviços 

retratados pelo diagnóstico situacional, alcançou 

níveis pouco satisfatórios, na maioria de seus 

indicadores, o que revela carências e deficiências 

cuja superação deve ser objeto de implantação de 

programas. 

Contudo, evidenciamos a importância de 

gerenciar os resíduos sólidos urbanos do Município 

de forma integrada e articulada. Perfazendo um 

conjunto de ações operacionais, financeiras e de 

planejamento da Gestão Pública. Para construção e 

efetivação do planejado, são necessários critérios 

sanitários, ambientais e econômicos para coletar, 

tratar, aproveitar e dispor adequadamente os 

resíduos sólidos de uma cidade. 

Sendo assim, a readequação do Aterro de 

Goiandira é uma proposta necessária e viável 

ambientalmente e socialmente, tendo em vista a 

necessidade de atender a Lei n° 12.305/2010. A 

educação ambiental deve ser inserida no plano, 

sendo de fundamental importância para  alcançar o 

objetivo, pois a conscientização da população 

interfere diretamente no sucesso das campanhas. 
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Abstract: Currently, Brazil has a legal framework that establishes guidelines for solid waste management 

through the National Solid Waste Policy (Law No. 12.305 / 2010), and the provision of public services of urban 

sanitation and waste management solid through the Federal Basic Sanitation Law (Law No. 11,445 / 2007). In 

order to verify the validity of these laws, we seek to identify and characterize the handling and management of 

municipal waste produced in Goiandira. The survey was conducted in January and February 2015, with the 

participation of some volunteers, and was structured as follows: 1. Observational Analysis of Municipal Landfill 

with weekly visits; 2. Packaging Waste by municipal roads; 3. Collection and Transport Material; 4. Sampling of 

waste. To obtain data on the generation and characterization of waste were set three samples, occurring in the 

days (15/02/02) Monday (02.04.15) Wednesday (15.02.06) Friday, after collecting this material was intended for 

landfill Catalan Health, where we used the physical structures for weighing and sorting. According to the results 

we conclude that Goiandira is part of the National Municipalities Rol that do not meet compliances established 

by Law No. 12,305 / 2010. The current scenario of administrative, operational and structural service delivery 

portrayed by situational diagnosis, bit reached satisfactory levels in most of its indicators, which reveals 

shortcomings and deficiencies, the overshoot should be programs implementation object that can minimize 

impacts social and environmental. 

 

Keywords: National Policy on Solid Waste, Solid Waste Management, Law No. 12,305 / 2010. 
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Resumo: Este artigo fundamenta-se na pesquisa em andamento para a dissertação de mestrado.  O Estado de 

Goiás, no ano de 2011, implantou a política pública “Diretrizes do Pacto pela Educação: um futuro melhor 

exige mudanças”, baseada no ideário neoliberal. Investiga a situação do trabalho docente, com ênfase, os 

aspectos que indicam sua intensificação e precarização. Focalizando o estudo da escola estadual, enquanto 

território pleiteado pelo racionalismo da reforma e pelas demandas da vida cotidiana. O estudo encontra-se em 

fase de revisão bibliográfica, consulta de fontes secundárias e redação, a pesquisa empírica será realizada 

posteriormente em uma escola estadual já selecionada. Realizaremos entrevista semiestruturada com quinze 

professores/as, com roteiro, previamente formulado, mas entrevistado/a terá a liberdade de expresse. O 

arcabouço teórico conceitual consta de autores/as como: Antunes (1999), Harvey (2011), Nogueira (2004), 

Pinto (2007), Engels (1977), Thomaz Jr (2011), Chamon (2005), Louro (2003), Oliveira (2004), Costa (2012), 

Libâneo (2012), Lefebvre (1999). Entendemos que o “Pacto pela Educação” busca a padronização da 

educação, por meio de princípios de responsabilização e meritocracia. Tendência hegemônica no Brasil em 

resposta às demandas de órgãos reguladores externos e internos o que intensifica e precariza o trabalho 

docente.  

 

Palavras-chave: Trabalho docente.  Pacto pela educação.  Escola estadual. Precarização. 

___________________________________________________________________________ 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado de Goiás no ano de 2011 incorporou a 

política pública “Diretrizes do Pacto pela Educação: 

um futuro melhor exige mudanças”
1
, baseada no 

ideário neoliberal. Diante do fato, buscamos 

investigar a situação do trabalho docente, em 

especial, os aspectos que indicam sua intensificação 

e a precarização. O excesso de responsabilização, a 

sobrecarga de tarefas, os salários defasados, a falta 

de tempo e estímulo efetivo para a formação, o 

acúmulo de exigências e a flexibilização do 

trabalho demonstram uma acentuação da crise em 

que se encontra a profissão docente. Dessa forma, 

contextualizamos as causas dessa crise, tendo como 

foco de estudo a escola estadual como território 

                                                 
1
 Encontrado em 

http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducaca

o/pilares.asp 

pleiteado pelo racionalismo da reforma e pelas 

demandas da vida cotidiana. 

A flexibilização das relações de trabalho resulta 

de diretrizes de organismos internacionais e 

nacionais, que contribuem para a implementação de 

políticas públicas baseadas na lógica capitalista, e 

na busca da padronização da educação por meio de 

princípios de responsabilização e meritocracia. Essa 

tendência hegemônica no Brasil traz implicações 

diretas para a educação e, principalmente, para os 

sujeitos que atuam mais diretamente neste setor.  

A temática já faz parte de nossas pesquisas 

desde a graduação enquanto bolsista CNPq e com o 

Trabalho de Conclusão de Curso. Além disso, a 

educação nos inquieta por ser a área escolhida para 

formação profissional e por percebermos as 

dificuldades enfrentadas por seus(suas) 

profissionais.  

Neste momento, buscamos um aprofundamento 

e ampliação da análise teórica e empírica de como 
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as políticas públicas, em especial o “Pacto pela 

Educação”, territorializa-se no cotidiano escolar. 

Diante da revisão bibliográfica relativa à temática, 

percebe-se a necessidade de realizar uma 

investigação que ultrapasse a interpretação dos 

textos das reformas, e abarque o contexto em que 

elas se desenvolvem, a escola e seu cotidiano.  

Assim, pretende-se avaliar em que contexto as 

políticas educacionais neoliberais foram elaboradas 

e implantadas em Goiás e entender as mudanças 

promovidas na estrutura, no trabalho e no cotidiano 

da escola com implantação da mesma. É objetivo, 

ainda, compreender como os(as) docentes 

concebem e lidam com a precarização imposta por 

esta política na escola e na vida cotidiana. 

A análise da situação do trabalho docente 

revela contradições da sociedade capitalista, esta 

fundamentada na exploração do trabalho coletivo e 

na apropriação privada. Termos como democracia, 

cidadania, participação são apropriados pelo ideário 

neoliberal e resinificados, a fim de cooptar a classe 

trabalhadora. A partir da compreensão mais 

profunda desta realidade buscamos colaborar com a 

discussão de políticas públicas que considerem as 

relações sociais nos lugares concretos em que se 

realizam, como forma de auxiliar na melhoria das 

condições e relações de trabalho na educação. 

 

2 TRABALHO, TRABALHO DOCENTE 

EMANCIPAÇÃO E PRECARIZAÇÃO 
 

O trabalho é a mediação entre o homem e a 

natureza na produção do espaço geográfico. 

Compreender as formas de organização e vivência 

do trabalho é, então, instrumento para a análise 

espacial, colocando-se como desafio para 

pesquisadores e pesquisadoras no campo do 

pensamento geográfico. Conforme Thomaz Jr. 

(2011, p. 105), o trabalho é um tema recorrente 

“sob a forma de duplo nível articulado de 

existência, o metabolismo homem-meio e a 

regulação sociedade/espaço”, o espaço guarda estas 

ações e existências.  

A categoria trabalho deve ser entendida em sua 

dimensão dialética, sendo ao mesmo tempo o que 

constitui a humanidade e emancipa, e que aliena e 

oprime o(a) trabalhador(a). Se o trabalho tem 

centralidade ontológica na reprodução do ser 

humano, também é verdade que ao ser explorado no 

modo de produção capitalista torna-se alienante e 

precariza a vida humana, promove um 

estranhamento, como demonstram os autores: 

Engels (2004), Antunes (2009), Moreira (2009), 

Nogueira (2004, 2006), Harvey (2011), Lefebvre 

(1999), entre outros. 

Nesta sociedade, fundamentada pela lógica do 

mercado, a forma de apropriação do produto do 

trabalho reproduz, por meio do estranhamento, uma 

coisificação das relações. Há uma ressignificação 

do trabalho na constituição da vida, da humanidade, 

o trabalho alienado reproduz uma sociedade e 

espaço também alienados. Esta alienação se 

manifesta na exploração do trabalho pelo capital, e 

tem como expressão mais inteligível a relação 

capital versus trabalho. Moreira (2009) analisa a 

divisão e alienação do trabalho da seguinte forma: 
Perseguindo a elevação da produtividade e a 

baixa de custo da produção como forma de 

elevação da taxa da acumulação, o capital 

aumenta a extensão da dicotomia entre o homem 

e a natureza, ampliando-a como base da alienação 

do trabalho com a separação entre produtores e 

produtos, trabalho intelectual e trabalho manual, 

trabalho de direção e trabalho de execução, 

tomando o aprofundamento da divisão do 

trabalho como eixo. Breve a rede da alienação do 

trabalho se irradia para todas as instâncias da 

sociedade capitalista: aliena-se o homem da 

natureza, dos produtos, do saber, do poder e dos 

próprios homens. A alienação generalizada torna-

se base de todo o sistema. [...] Quanto mais a 

alienação integraliza-se na sociedade, mais se 

consolida o poder do capital sobre o conjunto da 

sociedade (MOREIRA, 2009, p. 65). 

Na atualidade, o trabalho tem se tornado cada 

vez mais precarizado, ao se realizar na forma de 

subemprego, intensificação da exploração e 

desemprego estrutural, agravando o estranhamento. 

O incremento científico e tecnológico no processo 

produtivo ao majorar a extração de mais-valia, em 

um ritmo cada vez maior, dispensa um número 

crescente de mão-de-obra do mundo do trabalho 

formal, com carteira assinada e direitos 

historicamente adquiridos. A empresa deve ser 

enxuta para ser eficiente, a implementação desta 

lógica mundialmente resulta na destruição, na 

eliminação de postos de trabalho e em um 

desemprego sem precedentes e em expansão. Esta 

realidade, como não podia deixar de ser, aplica-se, 

ao trabalho docente. 

Nas últimas décadas do século XX iniciou-se 

uma reestruturação produtiva do sistema capitalista. 

O modelo taylorismo/fordismo
2
 já não conseguia 

atender adequadamente as demandas da 

acumulação capitalista. Para superação desta crise, 

aconteceram várias transformações no sistema de 

produção, que deram origem ao período de 

                                                 
2
 Sistema de organização do trabalho que se fundamenta 

na especialização das atividades e funções do operário.   

Tem por finalidade controlar o ritmo do trabalho e sua 

intensificação. Propõe a padronização dos produtos e 

produção em larga escala, de forma que os custos de 

produção sejam compensados pelo alto consumo. O 

nível de simplificação faz com que o trabalhador, de 

certo modo, torne-se “apêndice da máquina” (PINTO, 

2007). 
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acumulação flexível e a implantação do 

neoliberalismo. Mudanças profundas marcam 

divisão do trabalho no mundo (NOGUEIRA, 2004). 

A globalização do capital e a nova divisão 

internacional do trabalho intensificam a 

precarização do trabalho, principalmente nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

O processo de reestruturação produtiva alcança 

a educação submetendo-a a lógica de sua 

organização.  As políticas públicas respondem 

às necessidades do capital e no confronto com os 

interesses dos(as) trabalhadores(as).  A 

universalização da educação é uma necessidade que 

se coloca como social e como econômica.  Para 

Höfling (2001, p. 33), o Estado age como regulador 

das relações sociais para o desenvolvimento das 

relações capitalistas em seu conjunto, não 

especificamente em prol das demandas do capital, 

mesmo que este subordine o trabalho. 

Autoras que analisam o trabalho docente, como 

Chamon (2005), Santos (2009), Oliveira (2004), 

Costa (2012) entendem que, nas décadas de 1980 e 

1990 a precarização do trabalho docente se 

aprofunda. Tornam-se expressivas e decisivas para 

a educação no Brasil e em outros países, a 

interferência de organismos internacionais de 

financiamento nos rumos da escolarização e na 

formação de seus/suas profissionais, garantindo a 

territorialização do capital internacional no setor 

educacional. 

Ocorre então a reestruturação do trabalho 

docente no país, ligada às reformas educacionais 

ocorridas no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, na década de 1990, a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) abarcaram várias dimensões do 

sistema de ensino: legislação, planejamento e 

gestão educacional, financiamento, currículos 

escolares, avaliação, dentre outras. Estas 

redefinições interferiram na realidade, promoveram 

significativas mudanças para os trabalhadores(as) 

docentes, estas transformações repercutem na 

conjuntura educacional atual.  

A expansão da educação se caracteriza pela 

padronização de determinados processos 

administrativos, de planejamento, de gestão e 

pedagógicos, responsabilizando cada vez mais 

os(as) docentes, a escola e a comunidade, 

produzindo o individualismo e a competição entre 

os sujeitos. Para Oliveira (2004, p. 1133), 
Essa nova regulação repercute diretamente, na 

composição, estrutura e gestão das redes públicas 

de ensino. Trazem medidas que alteram a 

configuração das redes nos seus aspectos físicos e 

organizacionais e que têm se assentado nos 

conceitos de produtividade, eficácia, excelência e 

eficiência, importando, mais uma vez, das teorias 

administrativas as orientações para o campo 

pedagógico. 

A escola passa a ser gerida como uma empresa, 

que precisa adequar-se à nova realidade do mercado 

mundial. A precarização e flexibilização do 

trabalho proporciona o desenvolvimento econômico 

sem o aumento do número de empregos. Surgem 

neste período os contratos temporários, uma 

estratégia de precarização do trabalho, uma vez que 

retira do trabalhador(a) direitos que garantem certa 

estabilidade econômica, como férias, décimo 

terceiro e outros. Na rede pública estadual de 

Catalão (GO), por exemplo, de acordo com 

pesquisa realizada por Costa (2013) e Costa; Vale 

(2012), o número médio de trabalhadores(as) 

temporários(as) por escola é de 2,35, em funções: 

de limpeza, de alimentação, segurança e, mesmo de 

docência, com a remuneração de um a dois salários 

mínimos. Geralmente esta forma de contratação é 

renovada por tempo determinado de dois anos e tem 

como finalidade flexibilizar os direitos trabalhistas. 

As reformas educacionais de inspiração 

neoliberal economicista correspondem a uma 

política de resultados fundamentada em indicadores 

quantitativos de eficiência. Libâneo (2011, p. 4), em 

sua crítica às diretrizes do “Pacto pela Educação”, 

considera que “não se trata de outra coisa senão da 

subordinação a um modelo de capitalismo que se 

torna uma forma de racionalidade tecnológica que 

impõe estandardização, o controle e a dominação”.  

A política educacional goiana, implementada 

pelo governo em 2011, intensifica a precarização do 

trabalho docente. Busca a padronização da 

educação por meio de princípios de 

responsabilização e meritocracia.  

O autor Henri Lefebvre (1999) nos auxilia 

nesta linha de pensamento ao trabalhar com a noção 

de dimensões e níveis. No nível global (G), o 

Estado que exerce o poder, produzem-se as 

estratégias e a lógica de classe através de políticas, 

programas, normatizações, leis. Assim, o poder 

político se instrumentaliza ideológica e 

cientificamente. O “Pacto pela Educação”, a partir 

da ordem distante coopta o espaço de trabalho 

docente, no nível misto e, por conseguinte, alcança 

a vida cotidiana. 

O nível misto (M) concebido como um domínio 

relacionado ao meio imediato e o meio distante, 

condições globais. Constitui-se, assim, no plano um 

domínio edificado e outro não edificado como ruas, 

praças, edifícios públicos, igrejas, escolas entre 

outros.  A escola sendo um contexto da cidade está 

no nível misto, intermediário ou mediador. Assim 

concebe o autor, 
O segundo nível (M) pode parecer essencial. [...] 

E, porém ele é simplesmente o intermediário 

(misto) entre a sociedade, o Estado, os poderes e 

saberes à escala global, as instituições e as 
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ideologias, de um lado, e de outro o habitar. Se o 

global quer reger o local, se a generalidade 

pretende absorver as particularidades, o nível 

médio (misto: M), terreno de defesa e ataque, de 

luta, pode servir (LEFEBVRE, 1999, p. 87). 

Baseada na lógica do capital, a estratégia do 

nível global, ao alcançar o nível misto entra em 

choque com a lógica dos(as) trabalhadores(as) e 

suas demandas cotidianas. Pois, por existir conflito 

entre essas lógicas elas entram em choque, devido 

estarem em níveis diferentes entre elas existem 

fissuras. Neste contexto que se realizam as 

estratégias de afirmação ou de enfrentamento entre 

as lógicas.  

Assim o nível privado (P) é alcançado por meio 

da captura cotidiano do(a) trabalhador(a), pois o 

espaço-tempo destes homens e mulheres são 

tomados pelo trabalho e pelo consumo em prol da 

acumulação do capital.  Corrobora conosco Costa 

(2013), em sua tese de que “a precarização do 

mundo do trabalho alcança e precariza a vida 

cotidiana dos(as) trabalhadores(as)”, como acontece 

com os(as) docentes goianos(as). Por meio de um 

fragmento da narrativa da professora Margarida
3
, 

podemos perceber como a política do nível G ao 

impor sua lógica ao nível M alcança e transforma o 

cotidiano dos(as) trabalhadores(as) docentes.  
O professor, principalmente agora, no estado de 

Goiás com a atual gestão, tem vivido uma 

exposição muito grande na mídia com uma visão 

estereotipada. O secretário de educação tem 

enchido o professor de relatórios, burocracias, 

com isso sobra cada vez menos tempo. 

Implantou-se a lógica da produtividade na escola, 

porque implantou o Programa Reconhecer. Aí 

entregou o plano em dia? Ganha bônus. Não 

adoeceu? Ganha bônus.  Não faltou? Ganha 

bônus. Foi bem avaliado? Ganha bônus. E aí os 

professores acabaram entrando nessa lógica. [...] 

E aí assim, a gente tem ouvido dos alunos, dos 

pais e da comunidade em geral que: professor é 

vagabundo, ganha muito pelo pouco que faz. Os 

próprios alunos se queixam quando a gente vai 

chamar atenção deles para necessidade da escola, 

de dizer assim: você sabia que era assim escolheu 

esta profissão porque quis. Dos próprios alunos a 

gente enfrenta essa dificuldade. Então é, tá muito 

marginalizado. Porque o interesse pelo saber, 

pelo conhecimento já não é o mesmo. E 

consequentemente isso reflete na consideração 

que se tem com o professor (COSTA, 2013, p. 

34). 

O depoimento da docente ocorreu em 2012, 

quando a categoria retornava ao trabalho após uma 

greve que se estendeu por 51 dias em todo o estado, 

                                                 
3
 O nome da professora entrevistada é fictício. O 

fragmento consta no relatório final da pesquisa: A 

precarização e a feminização do trabalho docente em 

Goiás de 2013. 

devido a contradições impostas pelo “Pacto da 

Educação”. Entre elas uma manobra do governo, ao 

incorporar as gratificações garantidas anteriormente 

aos(as) docentes ao salário, para transparecer à 

sociedade que o(a) professor(a) em Goiás recebe 

acima do piso nacional. O desgaste político, 

causado pela greve, foi muito grande, uma vez que 

não houve muito avanço e o governo se utilizou da 

mídia para manipular a opinião pública 

responsabilizando os(as) docentes pela precarização 

da educação.  

O objetivo do governo é alavancar os índices 

educacionais, entre eles o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), até 

então considerados insatisfatórios, e tornar a 

educação goiana referência. Quando a finalidade 

maior de uma política educativa é aumentar 

quantitativamente índices estatísticos, e não uma 

recuperação efetiva da educação, no sentido de 

melhorar a aprendizagem dos estudantes e 

condições de trabalho dos docentes, torna-se difícil 

acreditar em suas possibilidades de transformação 

positiva para a classe trabalhadora. 

Ao analisarmos a docência faz-se necessário 

dialogar com a questão de gênero em função de ser 

uma profissão onde a presença da mulher 

majoritária. Normalmente as profissões concebidas 

como femininas, e atribuídas a mulheres, entre elas 

a docência, estão relacionadas ao cuidado, ao zelo e 

a afetividade. Vinculando seu desempenho 

profissional a papéis que exerce no lar. Como se 

fosse o trabalho remunerado um prolongamento do 

trabalho doméstico e, por conseguinte 

desvalorizado.   

De modo geral, a força de trabalho feminina é 

mais explorada, mais barata, com acúmulo de 

atividades no espaço produtivo e reprodutivo. Tem 

importância essencial para a reprodução do capital, 

principalmente em épocas de crise quando estas são 

chamadas a ocupar postos de trabalho 

tradicionalmente masculinos. A associação da 

precarização à feminização se baseia no 

patriarcado, que legitima uma lógica salarial 

desigual da mão de obra feminina. O capital se 

apropria do lugar que a mulher ocupa na sociedade 

patriarcal para intensificar a exploração do trabalho. 

Diante disso percebemos as contradições no 

que se refere às ações do Estado em uma sociedade 

de classes, no sentido que o Estado capitalista 

garante a reprodução da acumulação capitalista e, 

sendo assim, deve administrar os conflitos de 

interesses. O autor Henri Lefebvre (1999, p. 96 - 

97), dialoga com o pensamento de Marx, no que se 

refere ao “mundo invertido”. Em sua interpretação 

o “mundo invertido” seria aquele,  
Onde o intermediário suplanta o produtor 

(trabalhador) e o criador (artista, inventor, 

produtor de conhecimentos e de ideias), onde ele 
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pode enriquecer-se a suas expensas, capturando 

os resultados das atividades, empobrecendo 

aquele que se arriscou na criação. [...] Onde o 

Estado, que deveria servir ao conjunto da 

sociedade e nela difundir sua capacidade de 

organização e racionalidade, acaba provocando 

precisamente o contrário: ele reforça a exploração 

do conjunto da sociedade; erige-se acima dela e 

proclama-se o essencial da vida social e sua 

estrutura, quando é simplesmente um acidente 

(uma superestrutura). Onde a burocracia chega a 

ter interesses próprios e pode obter meios de 

satisfazê-los [...] o efeito é considerado a causa; 

onde o fim torna-se meio e o meio fim. (Grifos do 

autor) 

Neste “mundo invertido” e o espaço da 

produção, do cotidiano do trabalho está sendo 

cooptado por uma ordem distante. No caso da 

educação as reformas políticas são impostas pela 

ordem distante, a fim de regular o território da 

escola, reelaborar as práticas pedagógicas, o 

trabalho docente e o cotidiano da escolar. De modo 

geral, não estão voltadas as demandas do cotidiano, 

da escola, o que provoca um conflito entre sua 

imposição e a prática. Acreditamos que é preciso 

buscar entender “os problemas relativos aos lugares 

concretos onde se exercem as relações sociais 

(LEFEBVRE, 1999)”. Ou seja, compreender de que 

forma as mudanças promovidas com o “Pacto pela 

educação”, nível distante, alcançam a escola, nível 

misto, ordem próxima, o espaço e de que maneira 

no cotidiano se reproduz.  

 

3 CONSIDERAÇÕES 

 

A escola como território está sendo disputada 

pelo racionalismo do “Pacto pela Educação”, 

enquanto política neoliberal e pelas demandas da 

vida cotidiana. Procuramos através da pesquisa 

enxergar as fissuras, a contestação da ordem 

vigente no cotidiano da escola. Analisar se a 

estratégia da ordem distante ao provocar mudanças 

territoriais na escola gera práticas de afirmação e/ou 

de enfrentamento por parte de seus sujeitos. Como 

os(as) docentes, em sua maioria mulheres, lidam 

como esta estratégia de precarização e como 

concebem esta realidade. 

Acreditamos ser de extrema importância a 

compreensão da situação em que se encontra a 

categoria docente impactada pela precarização 

promovida pelo “Pacto pela Educação”. A partir da 

compreensão mais profunda desta realidade 

intentamos contribuir para a discussão do 

imperativo da elaboração de políticas públicas que 

considerem as relações sociais que se realizam no 

cotidiano, e que venha auxiliar na melhoria das 

relações de trabalho na educação.  

Em uma sociedade regida pelo mercado, pelo 

neoliberalismo onde as estratégias de superação por 

parte dos(as) trabalhadores(as) são fortemente 

combatidos e por vezes cooptadas pelo capital, é 

importante conhecer e analisar a problemática dos 

lugares concretos em que se realizam as relações 

sociais.  
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Abstract. This article is based on the ongoing research for the dissertation. The State of Goiás, in 2011, 

implemented public policy "Compact Guidelines for education: a better future requires changes" based on 

neoliberal ideas. We investigate the situation of teaching, emphasizing those aspects that indicate their 

intensification and precariousness. Focusing on the study of state school, as a territory claimed by the 

rationalism of reform and by the demands of everyday life. The literature review concerning the issue reveals the 

need to conduct an investigation that goes beyond the interpretation of the reforms texts, and extended to the 

context in which they develop. The study is in the process of literature review of secondary sources and writing 

consultation, empirical research will subsequently be held in a state school already selected. We will carry out 

semi-structured interviews with fifteen teachers / as, written previously formulated, but respondent / a will be 

free to express. The conceptual theoretical framework consists of authors / as as Antunes (1999), Harvey (2011), 

Nogueira (2004), Pinto (2007), Engels (1977), Thomas Jr (2011), Chamon (2005), Blonde (2003 ), Oliveira 

(2004), Costa (2012), Libâneo (2012), Lefebvre (1999), Fernandes (2010). We understand the "Pact for 

Education" search the standardization of education through accountability and meritocracy principles. This is 

the hegemonic tendency of Brazil in response to the demands of external regulatory bodies that intensify and 

make precarious the teaching. 
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Resumo: O objetivo da nossa pesquisa que está em andamento é compreender o planejamento e a gestão das 

águas no Brasil, bem como o conflito pela água e a sua a apropriação e expropriação no território dos 

ribeirinhos da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Samambaia, no município de Catalão (GO). Considerando que a 

mesma esta em construção, a ideia aqui é apresentar de forma breve, um esboço da nossa proposta de pesquisa 

para o mestrado em Geografia na Universidade federal de Goiás, Regional Catalão (UFG-RC). Em relação às 

conclusões, no momento pode-se afirmar que o Poder Público Municipal de Catalão tem gerenciado de forma 

centralizada e antidemocrática o conflito pela água na bacia em estudo, concomitante, tem renegado o direito 

constitucional, resguardado na Lei de Recursos Hídricos n° 9.443, que garante a participação dos ribeirinhos. 

 
Palavras-chave: conflito pela água, apropriação do território, Ribeirão Samambaia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fato de o Brasil ser um país rico em recursos 

hídricos, não lhe tem garantido e o isentado de 

vários problemas ligados a questão da água em 

termos de qualidade e quantidade em diversas 

regiões do país, tanto para os ditos setores 

produtivos (agricultura, indústria, mineração, 

hidrelétricas, entre outros), como para o 

abastecimento público urbano. Isto tem gerado 

muitos conflitos pela água entre os setores privados 

e públicos. 

Até recentemente, muito pouco se discutia esta 

problemática envolvendo a água, porém, como a 

mesma se tornou, em algumas cidades brasileiras, a 

exemplo de São Paulo, um caso de calamidade, tal 

debate tem ganhado espaço e se popularizado nos 

meios de comunicação nacional e mundial. Apesar 

disso, muitas vezes, estes meios de comunicação, 

ao invés de esclarecer ao povo sobre os verdadeiros 

motivos e as soluções viáveis para a dita crise 

hídrica, têm gerado a ideia do pânico, da 

incapacidade do Estado em gerir o abastecimento 

público de água. Assim, é necessário buscar o 

entendimento das questões de fundo, ou seja, os 

interesses particulares de alguns setores e atores 

sociais sobre a necessidade da afirmação do 

discurso da escassez da água no Brasil e no Mundo. 

 Isso tem gerado muitas polêmicas e requer uma 

postura atenta dos cidadãos, não apenas em relação 

ás informações divulgadas pelos meios de 

comunicação, mas também em torno dos interesses 

de alguns atores na apropriação e expropriação da 

água nos territórios. È preciso clareza de que água 

deve ser um bem de domínio público e não 

meramente uma mercadoria. Em face disso, as 

dificuldades e o pouco compromisso do Estado 

brasileiro em planejar e gerir os recursos hídricos 

tem contribuído para um aumento expressivo dos 

conflitos pela água e as injustiças sociais.  

Apesar do imaginário nacional, os conflitos pela 

água não são uma especificidade do nordeste do 

país, haja vista que acontecem em todas as regiões, 

inclusive naquelas ricas e detentoras de muita água, 

como a região norte. È mediante esta compreensão 

que propomos contribuir com um entendimento 

mais amplo da questão, fazendo um estudo sobre a 

importância do planejamento e gestão das águas 

com foco no conflito pela água em Catalão, mais 

precisamente na Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Samambaia. A proposta é viabilizar as contradições 

da realidade pesquisada, as dificuldades e desafios, 

como propiciar ao Poder Público Municipal de 

Catalão e a sociedade catalana, uma reflexão e 

conhecimentos que subsidie ações futuras menos 

conflituosas e mais eficientes e eficazes no 

planejamento e gestão dos recursos hídricos no 

Ribeirão Samambaia.  

 O interesse pela temática surgiu devido ao fato 

de ser um dos ribeirinhos da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Samambaia e de estar envolvido 

fortemente nas discussões sobre á questão da água 

nas comunidades Sucupira, Ribeirão e Tambiocó, 

que estão na área de drenagem do Ribeirão 
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Samambaia. Acompanhei e participei, enquanto 

conselheiro do Movimento Camponês Popular 

(MCP), por 6 meses, dos debates ambientais no 

Conselho de Defesa do Meio Ambiente 

(COMDEMA) de Catalão e, de modo especial, das  

discussões da resolução  normativa que tinha como 

objetivo estabelecer as diretrizes e os critérios para 

o uso do solo e dos recursos hídricos da bacia em 

estudo. 

Isto nos inquietou e fez surgir várias indagações 

e reflexões enquanto geógrafo. No âmbito da 

Geografia, encontram-se muitos estudos no campo 

do planejamento e da gestão de bacias, mas poucos 

que discutem a questão dos conflitos pela água, 

como de ações ilegais e antidemocráticas dos 

representantes do Estado e da sua própria 

dificuldade de reconhecer os direitos das 

populações tradicionais (ribeirinhos, indígenas) 

envolvidas. Nesse sentido, acredita-se ser essencial 

para a Geografia brasileira, realizar pesquisas que 

abordem o planejamento e a gestão, como da 

atuação do Estado nos conflitos pela água, pois a 

água é vital para todos os tipos de vida, como para a 

qualidade de vida da sociedade humana. Do ponto 

de vista geopolítico, a água é um elemento muito 

importante e estratégico no território e, certamente 

deve ser considerada como um interesse nacional 

pra qualquer País. 

Em relação ao nosso objeto de pesquisa, cumpre 

destacar que a Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Samambaia está localizada ao norte da malha 

urbana da cidade de Catalão e é composto por uma 

rede de cursos d’água, que possui uma área de 

drenagem de 85,21 km2 (BUENO et al., 2011). 

Desde 1974 o Ribeirão Samambaia fornece água 

para o abastecimento urbano de Catalão, a qual 

atualmente possui aproximadamente 96. 836 

habitantes (IBGE, 2014), e ainda tem, em sua área, 

uma produção significativa de hortifrutigranjeiros e 

da pecuária leiteira. Pedrosa et al. (2005) destaca 

que devido a estas atividades, a Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Samambaia se constitui em um cinturão 

verde da cidade de Catalão, contribuindo 

significativamente para dinamizar a economia local 

e regional. 

De acordo com o Relatório de Pesquisa 

elaborado sobre a Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Samambaia por Pedrosa et al. (2005), o Ribeirão 

Samambaia é formado por 323 nascentes, sendo 

que apenas oito são permanentes, e as outras 

intermitentes. Segundo os autores, o nome Ribeirão 

Samambaia originou-se da grande quantidade de 

samambaias existentes ao longo desse curso.   

Conforme Bueno et al. (2011), no que refere ao 

clima na Bacia do Ribeirão Samambaia, pode-se 

considerá-lo como tropical quente úmido, com 

regime de chuvas sazonal, ocorrendo de outubro a 

abril. A estação seca é bem definida e ocorre de 

março a novembro. A região apresenta índice 

pluviométrico anual de 1440 mm e a média da 

umidade relativa do ar é da ordem de 69%.  

A respeito do tamanho das propriedades rurais 

na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Samambaia, 

Mosca (2004) relata que 76,88 % das propriedades 

possuem menos de 20 ha, 15,63% das propriedades 

têm de 21 a 50 há, 6,87% possuem de 51 a 100 ha e 

0,62% possui mais de 100 ha. A partir destes dados, 

observa-se que predominam na Bacia do Ribeirão 

Samambaia pequenas propriedades.  

Diante da descrição, destaca-se a metodologia. 

Segundo Luna (2005) a metodologia é um 

instrumento poderoso justamente porque representa 

e apresenta paradigmas de pesquisa vigentes e 

aceitos pelos diferentes grupos de pesquisadores, 

em um dado período de tempo. Assim, para melhor 

elucidar a metodologia e a temática do projeto, 

apresentaremos brevemente a pesquisa teórica e a 

pesquisa documental. 

De acordo com Luna (1996, p. 83), “uma 

revisão teórica, em geral, tem o objetivo de 

circunscrever um dado problema de pesquisa dentro 

de um quadro de referência teórico que pretende 

explicá-lo [...]”. Assim, em busca de respostas às 

indagações propostas, esta etapa envolverá uma 

revisão de literatura (livros, artigos de periódicos, 

revistas especializadas, trabalhos de conclusão de 

curso), sobre a gestão e planejamento dos recursos 

hídricos no Brasil e de pesquisas relacionadas ao 

uso e ocupação da terra em bacias hidrográficas, 

como projetos e experiências de melhoria na sua 

qualidade ambiental. Também será realizada uma 

revisão de literatura a partir de autores que tem 

abordado em suas obras os conflitos pela água no 

Brasil, e que tem discutido as suas implicações e 

sua influência nos territórios das populações 

tradicionais (camponeses, ribeirinhos, pantaneiros, 

indígenas, entre outros).  

Sobre a pesquisa documental, Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2002) esclarecem que o 

documento refere a qualquer registro que possa ser 

usado como fonte de informação, como 

regulamentos, atas de reunião, livros de frequencia, 

relatórios, arquivos, pareceres, etc. Luna (2005) ao 

tratar do documento como fonte de informação 

ressalta que esta assume diferentes formas, sendo 

exemplos, os anuários estatísticos e sensos, os 

prontuários médicos, legislações, entre outros. 

Segundo Gil (2009) a pesquisa documental 

possui várias vantagens, como o seu custo, pois, a 

análise dos documentos, em muitos casos, além da 

capacidade do pesquisador, exige apenas 

disponibilidade de tempo. Outra vantagem de 

pesquisa documental é não exigir contato com os 

sujeitos da pesquisa.  
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Apesar das vantagens, a pesquisa documental 

apresenta limitações. Para Gil (2009) as criticas 

mais frequentes a esse tipo de pesquisa referem-se á 

não-representatividade e á subjetividade dos 

documentos. Sendo assim, Alves- Mazzotti e 

Gewandsznajder (2002) destacam que para 

utilização de documentos na pesquisa é importante 

que o pesquisador tenha conhecimento de algumas 

informações sobre eles, por exemplo, por qual 

instituição ou por quem foram criados, que 

procedimentos e/ ou fontes utilizaram e com que 

propósitos foram elaborados.  

Mediante ao exposto, para o deciframento do 

conflito pela água no Ribeirão Samambaia, 

pretende se trabalhar com relatórios, levantamentos 

técnicos, atas e gravações de reuniões, legislações, 

livros de frequencias, abaixo assinados, termo de 

compromisso de ajustamento de conduta (TAC), 

notas públicas, entre outros. Estes documentos 

serão obtidos em diversas instituições ou 

organizações envolvidas direta e indiretamente no 

conflito pela água na bacia em estudo, como: 

Associações de moradores das comunidades 

Sucupira, Ribeirão e Tambiocó, Terceira 

Promotoria de Justiça da Comarca de Catalão (MP), 

Secretaria da Regional Sudeste do Movimento 

Camponês Popular (MCP), Associação de 

Geógrafos Brasileiros – Seção Catalão (AGB), 

Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Catalão 

(COMDEMA), entre outros. Em relação aos dados 

de pluviosidade para Catalão, esses serão coletados 

no banco de dados do site do INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais). 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A água tem sido, no contexto da sociedade 

atual, elemento de importante reflexão em diversas 

áreas do conhecimento científico. Na Geografia, 

encontram-se vários debates e estudos ligados á 

disponibilidade hídrica e a sua gestão. Mas 

atualmente, é preciso considerar os conflitos 

correlacionados a ela.  O Brasil apresenta sérios 

problemas em relação á distribuição dos recursos 

hídricos em seu território, porque estes não 

coincidem com as demandas da população. O 

pouco compromisso de gestão e planejamento dos 

governantes acerca dos recursos hídricos no Brasil 

tem contribuído com a contaminação e a poluição 

das nossas águas e a destruição dos nossos biomas. 

Tal situação tem se agravado e existem algumas 

regiões do país com falta de água em quantidade e, 

principalmente, em qualidade, tanto para o setor 

produtivo, como para o abastecimento público. Isto 

até mesmo na região do Norte. 

Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

em 2013, foram registrados 93 conflitos pela água, 

envolvendo 26.967 famílias e dois assassinatos. 

Vale ressaltar que a CPT tem registrado os dados 

referentes aos conflitos por água desde 2002, onde 

ouvi um aumento significativo nos conflitos pela 

água no Brasil. Em 2002, foram 8 casos envolvendo 

1.227 famílias. Em 2013, 93 casos e 26.967 

famílias envolvidas. Em 11 anos, tivemos um 

aumento de 85 casos e 25.740 famílias envolvidas 

no conflito pela água no Brasil.  

No que se refere espacialidade desses conflitos 

no território brasileiro, no ano de 2013, a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT, 2013, p.92) trouxe em seus 

registros o seguinte informação, “Os conflitos pela 

água registrados em 2013 se deram em todas as 

regiões do Brasil. Dos 93 conflitos, 37 estão no 

Nordeste, 27 no Norte, 18 no Sudeste, 8 no Sul e 3 

no Centro-Oeste. Ocorreram em todas as grandes 

bacias hidrográficas do Brasil, porém, mais 

naquelas localizadas na Caatinga (29) e na Mata 

Atlântica (30) do que na Amazônia (27) e no 

Cerrado (7)”. 

Diante destes dados, é importante destacar o 

entendimento que a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT, 2013, 92) tem sobre a ideia de conflito pela 

água, “Para a CPT, são conflitos pela água as ‘ações 

de resistência, em geral coletivas, para garantir o 

uso e a preservação das águas e de luta contra a 

construção de barragens e açudes, contra a 

apropriação particular dos recursos hídricos e 

contra a cobrança do uso da água no campo, quando 

envolvem ribeirinhos, atingidos por barragens, 

pescadores etc”. 

Assim, o conflito pela água tem afetado 

principalmente populações tradicionais, acarretando 

a ideia perversa de privatização de um bem público 

essencial á vida, que é a água. As disputas pela 

água nos territórios têm se agravado entre estas 

populações, bem como colocado em risco seus 

modos de vida devido á esta lógica privatista dos 

recursos hídricos no Brasil. As populações 

tradicionais (camponeses, indígenas, pantaneiros, 

entre outros) estão tentando resistir ao que há de 

mais poderoso no mundo atual, e na maioria das 

vezes com legitimidade do Estado. As 

multinacionais destes setores querem se apropriar 

da terra e da água destes territórios para gerar 

lucros, independente de qualquer coisa. Assim, 

precisamos estar atentos, já que estes conflitos pela 

água mascaram pretensões políticas e econômicas 

dos poderes público e privado.  

Segundo Pfrimer (2009, p. 37), “[...] o conflito 

se relaciona ás diversas dimensões e não apenas ao 

aspecto natural. Existem inúmeras outras relações 

que se somam aquelas dos recursos hídricos, 

levando, então, á deflagração do conflito social”. 
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Para este autor, a questão hídrica pode ser somente 

um fator de sublimação de tensões entre atores, 

causados por outros fatores muito mais profundos.  

O domínio sobre os recursos hídricos permite o 

controle sobre todo tipo de vida. Assim, pelo poder 

que representa ao detentor, o domínio da água 

avança por fronteiras imaginárias em nossa 

sociedade. Na lógica capitalista, a água é 

considerada uma mercadoria e o sujeito para ter 

acesso a ela precisa comprá-la, ou seja, ter dinheiro. 

Mas a água não deveria ter um valor econômico, 

compreendendo que um bem somente adquire valor 

econômico quando este precisa de algum trabalho 

para existir, como um telefone, uma calça, um tênis 

etc. Estes itens não estão a nossa disposição, ou 

seja, na natureza, para existirem é preciso produzi-

los por meio do trabalho humano.  

Com a água é diferente, pois ela não é produto 

do trabalho humano. Para o consumo humano, é 

necessário apenas tratá-la, assim, seria correto 

cobrar apenas pelo serviço de tratamento e 

distribuição da mesma. Mas o modelo de gestão 

hídrica centrada no lucro de alguns a custo dos 

direitos de milhares de seres vivos tem alertado 

para a necessidade de repensar a lógica de gestão 

dos bens públicos, no caso a água, além dos limites 

do próprio capital, pois a água está ameaçada como 

um bem público. Inclusive, devemos rever a Lei de 

Recursos Hídricos, número 9.433, de 1997, no 

sentido de garantir que a água seja um bem de 

domínio público, ou seja, um direito assegurado 

pela lei, e não meramente uma mercadoria, dotado 

de valor econômico.  

O Estado deve dar as condições para que o 

cidadão tenha acesso à água, independente do fato 

de ter dinheiro ou não, pois a água é um direito de 

todo ser. Entende-se, portanto, neste projeto, que a 

água não é uma mercadoria e não é escassa, mas 

sim um bem natural. Este bem natural, além de ser 

público, precisa estar na tutela do Estado para o 

povo. Segundo Porto-Gonçalves (2010), é preciso 

estar atento aos discursos acerca da incapacidade do 

Estado em legislar e gestar os seus recursos 

hídricos. 

Assim, o poder público tem um papel 

fundamental em uma melhor gestão e planejamento 

dos recursos hídricos no sentido da sua soberania. È 

necessário que ele contribua com a democratização 

da gestão hídrica e promova a descentralização das 

ações e decisões no que refere aos recursos 

hídricos. A problemática da água é uma questão de 

todos e deve ser considerada como interesse 

nacional, onde vários segmentos da sociedade 

participem mais efetivamente dos debates a esse 

respeito. 

A Lei de Recursos Hídricos n° 9.443 chama a 

atenção sobre a participação dos comitês de bacias 

hidrográficas no gerenciamento de nossas águas. A 

Resolução n. 5 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, de 2000, que regulamenta a criação dos 

comitês de bacia hidrográfica, apresenta a seguinte 

composição entre os segmentos: 40% poder 

público, 40% usuários e 20% da sociedade civil. 

A partir desse quadro, nota-se que participação 

da sociedade civil é minoritária e merece uma 

atenção especial. Segundo Miranda (2004), é 

necessário governar sabiamente a água e, assim, 

assegurar boas diretrizes, de forma que os interesses 

de todos os usuários sejam incluídos no 

gerenciamento. 

Diante disso, vê-se que na realidade, esta 

participação da sociedade ainda é algo longe do 

ideal e merece muitas críticas. Em consonância com 

Orlando (2006), ao abordar o interesse coletivo na 

gestão dos recursos hídricos, não se tem 

considerado o fato de que vivemos em uma 

sociedade de classes, em que os interesses dos 

grupos dominantes incorporam-se, acima de tudo, 

aos interesses e á vontade política de alguns e não 

da sociedade como um todo. Neste entender, é 

preciso ser críticos em relação à participação da 

sociedade na gestão dos recursos hídricos no Brasil.  

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Como apresentado anteriormente, a nossa 

pesquisa está em andamento, e não temos os 

resultados e conclusões finalizadas. Mas 

acreditamos sim, que é possível fazer algumas 

considerações no momento.  

A captação de água no Ribeirão Samambaia 

iniciou em 1974, época em que a população de 

Catalão não passava de 30 mil. Segundo o IBGE 

(2014), Catalão possui atualmente 96.836 mil 

habitantes. Porém, o manancial de captação de água 

para o abastecimento da cidade de Catalão 

atualmente é o mesmo, isto é, apesar de todo o 

crescimento populacional, como do aumento 

expressivo dos setores produtivos na cidade e na 

bacia referida. 

È verdade que a falta de água para o 

abastecimento público urbano pra cidade de Catalão 

não é um fato recente, mas de décadas que vem se 

arrastando pelas administrações. Mas foi no ano de 

2014, que á falta de água para o abastecimento da 

cidade desencadeou uma série de conflitos e ações 

antidemocráticas do Poder Público Municipal de 

Catalão.  

Os ribeirinhos procuraram dialogar com o Poder 

Público Municipal desde março de 2014, no sentido 

de encontrar uma solução. Tal ação dos ribeirinhos 

foi renegada e em setembro de 2014, o Poder 

Público Municipal de Catalão entrou com um 

pedido de Medida Cautelar ao Judiciário para 
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implementar o lacramento de bombas de irrigação e 

a obstrução de todas as formas de captação de água 

no Ribeirão Samambaia, como reservatórios e 

represas, independentemente de outorga. Tal fato 

foi concretizado e lacraram 17 bombas de irrigação 

e arrombaram 3 represas. A obstrução das represas 

foi paralisada somente após várias mobilizações dos 

ribeirinhos em conjunto com outras organizações 

sociais. 

È inegável que esses acontecimentos tem gerado 

um expressivo conflito pela água entre o Poder 

Público Municipal de Catalão e os ribeirinhos da 

Bacia do Ribeirão Samambaia.  O Município invés 

de buscar soluções emergenciais para o 

abastecimento de água, insiste em culpabilizar os 

ribeirinhos e criar uma situação favorável a 

privatização da Superintendência de Água e Esgoto 

de Catalão (SAE). 

A partir dessa situação desfavorável, os 

ribeirinhos da Bacia do Ribeirão Samambaia deve 

continuar cobrando o direito de serem ouvidos e 

respeitados para que não percam de vez o controle 

dos seus territórios.  

No Brasil termos uma Legislação especifica 

sobre os recursos hídricos, que prevê a participação 

de vários segmentos na gestão. Mas é evidente que 

a participação da sociedade civil ainda apresenta 

muitos desafios e encontram limitações na realidade 

brasileira, até mesmo aonde os comitês existem. 

Santos (2004) assevera que, na prática, essa 

realidade só será alterada se os planejadores forem 

capazes de enxergar as comunidades envolvidas 

como sujeitos e não como objetos do planejamento. 

Mediante esta realidade um tanto contraditória, 

Orlando (2006, p. 118) considera que, “Contudo, 

não podemos cair no discurso fácil, imprudente, 

também não podemos cair no imobilismo de que 

nada pode ser feito diante da atual realidade em que 

vivemos, uma economia globalizada a serviço da 

acumulação do capital”.  

Na verdade, existe muito o que fazer para 

melhorar a saúde ambiental nas nossas bacias, bem 

como das nossas águas. Como citado anteriormente, 

a participação popular é essencial, entretanto o 

planejamento é central e deve ser retomado em 

todas as esferas do Estado e da sociedade.  

A partir disso, considera-se que é importante o 

planejamento contínuo a curto, médio e longo prazo 

e que devemos encontrar, por meio do uso múltiplo 

da água, uma situação menos conflitante e 

prejudicial entre os segmentos sociais que dela 

fazem seu uso. 
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Abstract: This study, which is ongoing, aim to understand the planning and management of water in Brazil, as 

well as the water conflict and its appropriation and expropriation in the territory of the inhabitants of riverside of 

Basin of Samambaia stream in the municipality of Catalão (GO). Considering that it is under construction, the 

idea here is to present, briefly, an outline of our research proposal for the master's degree in Geography at the 

Federal University of Goiás, Regional Catalão (UFG-RC). In relation to conclusions, at the time, it can be said 

that the Municipal Government of Catalão (GO) has managed in a centralized and undemocratic way the water 

conflict in the basin under study and, concomitantly, has renegade the constitutional right, safeguarded in the 

“Lei de Recursos Hídricos n. 9.443”, which guarantees the participation of inhabitants of riverside. 
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