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A (IN) SEGURANÇA URBANA E A FRAGMENTAÇÃO SOCIOESPACIAL: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DAS RELAÇÕES DE SOCIABILIDADE EM ITUIUTABA- MG 

 

 

Maria Angélica de Oliveira Magrini¹ 

Isabôhr Mizza Veloso dos Santos¹ 

 

 

Universidade Federal de Uberlândia-UFU¹ 

Instituto de Ciências Humanas-ICH  

Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG  

angelicaomagrini@gmail.com ; isabohr.mizza@ufu.br 

 

 

Resumo: O impacto dos processos da globalização econômica e cultural, bem como da 

intensificação da urbanização no mundo contemporâneo se entrelaçam, rompendo os laços 

inerentes à coesão social nas cidades, marcada crescentemente pelas desigualdades 

socioespaciais e pela violência urbana. Esta pesquisa encontra-se em andamento e na fase de 

entrevistas com citadinos residentes em Ituiutaba, tem por objetivo geral analisar as relações 

entre (in) segurança urbana e fragmentação socioespacial, a partir da compreensão das 

dinâmicas das diferentes relações de sociabilidade em Ituiutaba. No que tange aos objetivos 

específicos, há interesse em identificar as práticas espaciais dos moradores de Ituiutaba para 

buscar segurança; e de entender o processo de estigmatização socioespacial decorrente das 

representações de (in) segurança urbana. No que tange aos procedimentos metodológicos, trata-

se de pesquisa dissertativa, de caráter bibliográfico e documental, centrada em dados 

qualitativos. 

 

Palavras-Chave: Fragmentação Socioespacial; Insegurança Urbana; Relações de Sociabilidade. 

 

 

Introdução 

 

Na atualidade, o impacto dos processos da globalização econômica e cultural, bem como 

da intensificação da urbanização no mundo contemporâneo se entrelaçam, rompendo os laços 

inerentes à coesão social nas cidades, transformando a vida cotidiana de seus habitantes, 

marcada crescentemente pelas desigualdades socioespaciais e pela violência urbana. 

Nesse sentido, entendemos que tratar do tema da violência urbana é compreender suas 

aparições contínuas nas cidades, a partir de múltiplos mecanismos de hipervisibilidade, muitas 

vezes seletivos, que geralmente não retratam e enfrentam a violência em seu sentido mais amplo. 

Pelo contrário, as representações dominantes da violência urbana seguem roteiros e discursos 

pré-definidos. Essa violência urbana no Brasil que pode ser assistida cotidianamente na 

televisão, é perceptível nas relações sociais e nos diferentes espaços urbanos, passando a fazer 

parte do estabelecimento das relações de sociabilidade entre os citadinos. Tal violência, tanto no 

mailto:angelicaomagrini@gmail.com
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que se refere as suas manifestações concretas quanto as suas representações simbólicas, assola 

mais os segmentos sociais marginalizados, em função da repressão e da estigmatização, por 

exemplo, mas, na atualidade, perpassa por diferentes segmentos sociais, inclusive os mais 

abastados (PEDRAZZINI, 2006), compondo o que Magrini (2013) denomina de imaginário das 

cidades inseguras, pautado na disseminação de representações difusas de (in) segurança urbana, 

que tendem a ser associadas à diferentes contextos espaciais e sociais. 

  A violência urbana não é apenas um fenômeno isolado, visto que a urbanização 

desordenada, a privatização ou esvaziamento dos espaços públicos e a segregação socioespacial, 

por exemplo, nos ajudam a compreender melhor as atividades informais e ilegais, violentas ou 

não, que atuam na composição da percepção desta violência urbana. Deste modo, a 

informalização da urbanização é uma resposta direta das populações carentes à própria 

globalização e às políticas de segurança, também na medida tomada dos seus meios. 

(PEDRAZZINI, 2006). 

Nosso argumento se baseia, nesse sentido, no contexto de ampliação das preocupações 

com a (in) segurança nas cidades em geral, identificado por autores como Beck (2008), Giddens 

(2002) e Glasner (2003) que afirmam que a contemporaneidade é marcada pela multiplicação e 

pela existência simultânea dos riscos, das incertezas e das inseguranças que perpassam a 

sociedade de diferentes maneiras, bem como, das preocupações com o meio ambiente, com a 

saúde, com as relações de trabalho, com o convívio social, com a violência das sociedades.    

Consideramos ainda, que as divisões socioespaciais baseadas nos estigmas pautados na 

associação dos segmentos pobres e de seus espaços com a (in) segurança urbana, fazendo com 

que sejam considerados como perigosos, atuam na criação de diferentes tipos de entraves 

socioespaciais, alterando os padrões de coesão, tanto social quanto espacial, nas cidades 

contemporâneas, reforçando a tendência de fragmentação socioespacial e dificultando a 

construção do direito à cidade, mesmo naquelas de médio porte como Ituiutaba por exemplo. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

No que tange aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa dissertativa, de caráter 

bibliográfico e documental é centrada na interpretação, base de procedimento que busca avançar 

no conteúdo estudado e concentrar-se em análises além do material buscado, de modo que, 

chega-se a uma interpretação quando é possível realizar uma síntese entre as chamadas questões 
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da pesquisa: e os resultados obtidos a partir da análise do material coletado, bem como, as 

inferências realizadas e as perspectivas teórica adotadas. (MINAYO, 2010). 

Essa interpretação de dados perpassa principalmente por uma leitura compreensiva do 

material selecionado, pela exploração do material coletado e por fim pela elaboração de uma 

síntese ou análise interpretativa (com a articulação entre os objetivos do estudo, a base teórica 

adotada e os dados empíricos elencados). (MINAYO, 2010). 

No que tange à sua natureza pode ser caracterizada, como qualitativa, porque este tipo de 

abordagem se preocupa com alguns aspectos relacionados à realidade que não podem ser 

quantificáveis, geralmente centra-se na elucidação das relações sociais. De acordo com Minayo 

(2010, p.80), a pesquisa qualitativa ‘’trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e nos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de 

variáveis’’. 

Desse modo, no que tange ao estudo e as coletas de dados estatísticos, dos principais 

órgãos do poder público estadual e municipal para embasar tal pesquisa, trata-se de correlações 

contextuais dos processos relativos às temáticas analisadas. De modo que haverá trabalhos 

práticos em campo, na cidade de Ituiutaba, a partir dos quais serão realizadas entrevistas abertas, 

com roteiros semi-estruturados, buscando contemplar a riqueza de depoimentos e da diversidade 

de citadinos, que residam em diferentes bairros, com diferentes rendas, idades, gêneros. 

A escolha desses entrevistados se dará a partir do estabelecimento de perfis que 

contemplem a diversidade citada, bem como dos critérios de inclusão dos citadinos e dos 

especialistas na área (assistentes sociais, advogados, professores, psicólogos, policiais) serão 

contatados com antecedência para marcar a entrevista e trabalharemos com a perspectiva da 

indicação em rede, na qual cada entrevistado indica outros possíveis entrevistados a partir de 

cada perfil. A utilização de gravador torna-se necessário, bem como o uso de nomes fictícios 

para preservação da identidade dos indivíduos envolvidos. 

Assim, a pesquisa se baseará no trabalho com dados estatísticos oficiais acerca da 

violência urbana, da criminalidade de maneira geral e nos seus diferentes bairros de maneira 

específica, além de compor entrevistas semiestruturadas com dois tipos de sujeitos: os citadinos 

(moradores dos bairros da cidade) e dos especialistas (como por exemplo assistentes sociais, 

psicólogos, policiais, advogados, professores) que lidam com as temáticas pesquisadas e suas 

decorrências. 
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Com relação a análise de dados coletados, à metodologia inerente a pesquisa, caracteriza-

se por ser qualitativa e quantitativa, com coletas de dados em campo, através da aplicação de 

entrevistas abertas e por indicação de pessoas. Após as entrevistas realizadas e devidamente 

transcritas, o tratamento de dados ocorrerá mediante a adoção da análise de conteúdo e abordará 

a questão de um ponto de vista mais argumentativo e de análise acadêmica, através de uma 

abordagem sobre os temas de forma mais geral, típico de estudos da área de ciências humanas e 

aplicável aos métodos de investigação geográfica. 

A metodologia centra-se na abordagem qualitativa e por métodos correlacionais, para 

analisar sobre os temas de forma mais subjetiva de acordo com a menção de autores que 

abrangem as temáticas. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

Para Marcelo Lopes de Souza (2008) ocorre nas cidades contemporâneas a generalização 

de um sentimento de insegurança, que faz com que sejam tomadas cada vez mais medidas 

defensivas e repressivas buscando uma mudança nesse processo. Souza (2008) enfatiza sobre o 

entendimento dos processos de fragmentação e auto-segregação nas cidades, sobretudo, quando 

da opção das elites, acaba sendo a de se isolar nos condomínios exclusivos/fechados mantendo 

distância dos indesejados, da classe perigosa que vive do outro lado dos muros altos e de um 

ambiente menos protegido. 

Embora Souza (2008) trate de uma realidade metropolitana (São Paulo e Rio de Janeiro), 

as temáticas abordadas servem para basear o entendimento dos processos em cidades de outros 

portes, seja ela uma metrópole, uma cidade média ou uma cidade pequena, sem desconsiderar a 

necessidade de ressaltar as singularidades desses diferentes contextos socioespaciais, visto que a 

violência urbana e a insegurança estão presentes nas cidades contemporâneas, não fazendo 

restrições quanto ao seu porte. 

Para Souza (2008) é importante evidenciar que a sensação de insegurança e medo está 

presente nas cidades e que os moradores buscam se proteger da maneira que as condições 

permitem, e que as soluções para esses problemas continuam cada vez mais longe de se 

tornarem realidade, mesmo mediante as construções de possibilidades de uso e direito efetivos 

da cidade. 

As cidades expressam contradições e diferenças, em função de serem os lócus da 

produção, da distribuição, da troca e consumo, além de nelas (co) existirem segmentos sociais 
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antagônicos, decorrentes das profundas desigualdades que marcam as cidades brasileiras. No 

modo de produção capitalista estas contradições se tornam exacerbadas e o que passa a dominar 

nas cidades são as leis do mercado e do consumo, o distanciamento extremo entre os segmentos 

sociais, e os processos de alienação, espoliação, expropriação, especulação, segregação e 

fragmentação socioespacial, sendo que o valor do uso dá lugar à lógica da mercadoria e ao valor 

de troca, transformando assim a cidade obra em cidade produto essencialmente. 

O aumento da violência urbana nas últimas décadas fez com que o crime se tornasse uma 

das principais causas de preocupação dos habitantes dos grandes centros urbanos, especialmente 

em decorrência da falta de planejamento e estrutura de políticas públicas específicas no sentido 

de controlar e prevenir a criminalidade, além de combatê-la. 

Esta constatação sugere problemas na segurança pública, tornando-se cada vez mais 

evidente que é necessário desenvolver estudos na prevenção do crime e da violência urbana, 

assuntos primordiais no desenvolvimento da sociedade na atualidade (ADORNO, 1994; DINIZ, 

2005). 

O crime promove significativas interferências na constituição do espaço, sofrendo, por 

sua vez, influências deste, é inegável que o crime seja um fenômeno de interesse geográfico, 

transformando paisagens e comportamentos, além de gerar vítimas diretas e sentimentos de 

medo e insegurança na sociedade. (DINIZ, 2003; BATELLA, DINIZ, 2010). 

Numa sociedade tão desigual e multifacetada como a brasileira torna-se naturalizado o 

processo de conviver com o aumento substancial da violência urbana, da criminalidade e da 

sensação da mera vigilância consentida (principalmente para as classes mais elitizadas que 

podem consumir as tecnologias de segurança privada). 

Nesse sentido, entendemos que o medo generalizado do cometimento de crimes, atrelado 

às fragmentações dos espaços e a pouca aplicabilidade do planejamento urbano das cidades, 

mediante a implementação dos planos diretores, conduzem os moradores a investirem na 

sensação de segurança, ou até mesmo nos equipamentos tecnológicos vendidos pelas empresas 

particulares de segurança privada. É perceptível na atualidade a indústria da segurança vendendo 

a (in) segurança urbana nas cidades. Uma forma, porém, de segregar/fragmentar esses citadinos, 

são as construções de condomínios, loteamentos fechados, shoppings centers privativos, sendo 

estes espaços mais elitizados que (re) produzem a sensação de segurança e fomentam o 

sentimento da vigilância urbana consentida em virtude da (in) segurança pública. 
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As cidades resultam principalmente da interação entre os antagônicos elementos que 

participam de seu processo de produção e de apropriação. São constituídas, pelas materialidades, 

expressadas em seus tecidos urbanos e pelas práticas socioespaciais que nelas se desenvolvem, 

bem como pelas representações e imaginários de seus habitantes. Podem ser consideradas como 

entroncamentos que se articulam e se justapõem entre os espaços, as práticas, viveres e 

representações diferenciadas tanto complementares quanto conflitantes. (MAGRINI, 2013). 

É através da vida do cotidiano conforme nos esclarece Magrini (2013) que se estabelece 

a apropriação de diferentes espaços para a realização das atividades que são baseadas na 

reprodução da vida social, como moradia, trabalho, consumo, lazer; estudos e são instituídas as 

chamadas relações de sociabilidade (grifo nosso) entre os citadinos; desenvolvidas a partir das 

representações sobre os diferentes espaços sociais. É no cotidiano que se tornam possíveis as 

experiências urbanas como, por exemplo, a elaboração de caminhos percorridos na cidade, a 

identificação individual com determinados espaços e com segmentos sociais, a estigmatização 

de lugares e bairros, a realização de encontros, no não contato com ruas e bairros, que pautam a 

construção diária e permanente dos modos de vida nas cidades e das memórias e impressões 

vivenciadas. 

Assim, percebe-se o surgimento nesse cotidiano urbano das práticas socioespaciais que 

vão dando sentido às cidades. As mudanças nas maneiras de realização do cotidiano revelando 

alterações no âmbito social quanto no espacial. Esse fenômeno conforme ressalta Magrini 

(2013) juntamente com as questões de consumo e a vivência urbana atrelada a essas sociedades 

de consumo, vão delineando socialmente as práticas socioespaciais e as representações que lhe 

perpassam são desenvolvidas a partir das condições sociais, econômicas, culturais que os 

citadinos dispõem. Portanto, nas cidades, com seus diferentes espaços e habitantes, há distintos 

cotidianos que a produzem. 

O processo de fragmentação socioespacial das cidades está também atrelado a uma tríade 

de características: que são a diferenciação das práticas socioespaciais ligadas à sociedade e ao 

espaço, conforme já nos demonstra Soja (1993) na sua obra sobre geografias pós-modernas, 

pautada também pela segregação socioespacial que é marcada pelas desigualdades estre os 

espaços e os citadinos, e a partir dessas duas vertentes, se compreende melhor o alcance da 

chamada fragmentação socioespacial (grifo nosso), que em sua essência, é um processo que 

resulta da interação de um conjunto de práticas e de representações orientadas por uma lógica de 

separação e evitamento extremos entre diferentes espaços e de segmentos sociais, que nos levam 
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ao enfraquecimento das articulações que mantinham unidas as diferentes partes que constituem 

as cidades. É um processo em contínua construção científica e pouco perceptível em algumas 

realidades, mas comporta uma complexidade de fatores sociais, econômicos, culturais, do 

espaço urbano das cidades, é mais amplo do que o conceito de segregação, mas nos auxilia a 

compreender também o constante processo de urbanização no Brasil conforme nos esclarece 

Magrini (2013).  

É assim, que se começa então, a delinear, o quanto essas cidades brasileiras com tantos 

fragmentos socioespaciais e com distintas realidades, muitas vezes sem qualquer tipo de 

implantação dos planos diretores, se encontram envoltas da violência e da (in) segurança urbana, 

do aumento da criminalidade, associada às diferentes cidades, também porque (re) qualificam o 

processo de segregação socioespacial e impulsionam à fragmentação socioespacial, ao fomentar 

a produção de obstáculos materiais e simbólicos para segregar os espaços de onde se tem uma 

percepção qualificada de segurança, e que de alguma forma, (re) significam uma maior 

abrangência da cultura do medo em função da sensação de insegurança constante nas sociedades 

modernas. 

Para Gabriel Kessler (2009) essa (in) segurança urbana também pode ser gerada a partir 

do sentimento de insegurança a partir das ameaças a democracia, desde meados dos anos 80 a 

preocupação tem sido expandida, acompanhando os diferentes setores sociais e os centros 

urbanos, nesse sentido, a insegurança ligada ao crime tem também uma noção sociológica. A 

insegurança urbana também é correlata as manifestações do crime organizado, tal insegurança 

consistiria em uma ameaça que pode recair de forma aleatória sobre qualquer um de nós, a 

violência do crime organizado afetaria exclusivamente entre os seus parceiros. A insegurança é 

um foco nacional, representado na ideia de que cada lugar pode ser um ponto perigoso e se 

percebe um controle espacial de territórios. (KESSLER, 2009, tradução nossa). 

Em contrapartida, o mercado da vigilância privada e do controle eletrônico, entre outros 

serviços, tem conhecido um crescimento exponencial e diversificado, isso tem provocado, por 

parte da classe média por abandonar as cidades, para se estabelecer em residências privadas, mas 

a paisagem urbana em si, tem mudado para se dividir entre áreas seguras e inseguras, lugares 

protegidos e lugares desprotegidos, e tem sido utilizado dispositivos, guardas particulares e 

cartazes vigiados que lembram aqueles que observam qualquer ameaça ao ambiente. 

(KESSLER, 2009, tradução nossa). 
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É preciso, porém, investigar a realidade mineira a partir das peculiaridades desses 

fenômenos e das especificidades locais com relação a (in) segurança urbana, violência urbana, 

criminalidade, relações de sociabilidade na cidade de Ituiutaba. Nesse contexto, mostra-se a 

importância da Geografia (grifo nosso) em estudos como desta natureza aplicados à pesquisa. 

Contribuições diversas demonstram seu crescimento e desenvolvimento ao longo dos anos desde 

sua iniciação, demonstrando que diagnósticos pautados em análises geográficas podem 

contribuir identificando padrões, além de auxiliar na prevenção de crimes. 

 

Considerações Finais 

 

Na atualidade, é perceptível o aumento da manifestação de atos violentos nos espaços 

urbanos brasileiros, como consequência do conjunto de processos, em que o Estado era um 

mediador da segregação, da exclusão, da gentrificação do cotidiano. Essa realidade torna-se 

específica a partir da aceleração do processo de urbanização, na qual constatam-se atualmente, 

muitas transformações no espaço urbano, mediante o período de intensos fluxos migratórios do 

campo para as cidades, principalmente a partir das décadas de 1960 e 1970. Neste contexto 

alguns centros urbanos brasileiros cresceram tanto quantitativamente quanto qualitativamente, 

diversificando os papéis que desempenham na rede urbana. 

Através de todo o contexto global atual, a partir da realidade da América Latina e 

também do Brasil, que tende a ter os conteúdos da violência e da insegurança associados às 

cidades, este estudo, centra-se em contribuir com a análise das relações entre (in) segurança 

urbana e fragmentação socioespacial, a partir da compreensão das dinâmicas das diferentes 

sociabilidades inerentes a violência urbana em Ituiutaba.  

Destarte, entendemos que tratar da violência urbana, da criminalidade em cidades de 

porte médio, exige um tratamento diferenciado diante das especificidades desses espaços que 

perpassa pela questão das escalas. 

Assim, estudar Ituiutaba no triângulo mineiro, é diferente de trabalhar com as grandes 

metrópoles, tais como São Paulo ou Rio de Janeiro, que possuem características muito 

específicas sobre como se dá esta articulação entre a violência e o cotidiano urbano. Deste 

modo, para a realização desta pesquisa será necessário um esforço para o avanço teórico e 

metodológico acerca do tema, a partir das especificidades da realidade empírica estudada. 
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Resumo: A falta de moradia é um problema em evidência nas grandes cidades brasileiras, o que 

acaba gerando a ocupação irregular de áreas impróprias ao fim residencial, como as áreas de 

preservação permanente. Constitui-se objetivo deste artigo analisar acerca da possibilidade de 

regularização fundiária em áreas de preservação permanente, fato que coloca em posição 

conflitante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de um lado, e, de outro, os 

direitos à moradia e ao desenvolvimento das funções sociais da cidade. Trata-se de estudo 

bibliográfico e interdisciplinar, porquanto atinge questões relacionadas à área jurídica, bem 

como à geografia urbana e física. Ao final, constatou-se a possibilidade de regularização 

fundiária em áreas que tais, estando a questão dirimida na Lei 12.651/12 (Código Ambiental) e 

na Lei 13.465/2017 (nova lei de regularização fundiária). 

 

Palavras-Chave: Área de Preservação Permanente; Direito à Moradia; Regularização Fundiária. 

 

 

Introdução 

 

O ordenamento das cidades é princípio balizador do planejamento urbano, o qual, para 

ser atingido com eficácia, pressupõe que as questões relacionadas ao uso do solo urbano sejam 

devidamente equacionadas. Assim, forçoso reconhecer que a política do planejamento urbano 

constitui-se em um instrumento público de controle das relações sociais, que é viabilizado por 

intermédio das medidas e procedimentos que disciplinem e regulamentem a ação dos agentes 

públicos e privados no processo de produção do espaço urbano (CARVALHO, 2009). 

Nesse contexto, sabe-se que o processo de urbanização ocorrido no Brasil foi marcado 

pela exclusão social, o que, aliado à ausência ou pouca eficiência de políticas públicas, ensejou 

que a população de menor condição econômica ocupasse, para fins de moradia, áreas 

ambientalmente sensíveis, constituídas em áreas de preservação permanente. 

Constitui-se objetivo do presente artigo verificar se é possível proceder-se à 

regularização fundiária em áreas de preservação permanente, mesmo sabendo-se que tais áreas 
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são espaços juridicamente protegidos pelo legislador, sendo nelas proibido construir, plantar ou 

explorar atividade econômica. 

Não é nenhuma novidade afirmar que a quantidade de pessoas que vive em ocupações 

informais nas grandes cidades brasileiras é expressiva, sendo que uma simples observação 

dessas permite-nos aferir que número considerável daquelas vive em encostas de morros, além 

de beiras de mananciais e cursos d’água. 

A respeito desta temática, Martins (2006) disserta:   

A maioria dos brasileiros, principalmente nas grandes cidades, não encontra oferta de 

moradia adequada, nem pelo mercado, nem pelos programas públicos, acabando banida 

da condição de cidadania, tanto pela condição econômica, quanto pelas restrições 

urbanísticas e ambientais. Essa legislação estabelece como padrão um patamar 

inacessível à renda da maioria. Na ausência de subsídios, a conseqüência é que a 

população se instale em loteamentos irregulares, ocupações informais e favelas, 

justamente nos lugares ambientalmente mais frágeis, “protegidos por lei”, portanto 

desconsiderados pelo mercado imobiliário.  

Nesse contexto, a questão ambiental urbana – o avanço sobre áreas ambientalmente 

sensíveis e protegidas, é intrinsecamente associada à questão da moradia. A situação 

presente é de uma extensa área de loteamentos e assentamentos irregulares em geral, 

em grande parte das vezes em áreas de proteção ambiental e áreas que comprometem 

mananciais urbanos. 

 

Os assentamentos habitacionais são construídos informal e irregularmente e, se não 

trazem benefícios para seus moradores, também não são benéficos para a cidade porque não 

cumprem a função social da propriedade e da cidade. Convém esclarecer que tais assentamentos 

podem ser produzidos tanto em áreas particulares, quanto em áreas públicas, com a conivência 

do Poder Público. 

Como se sabe, tanto o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como 

o direito à moradia, são consagrados constitucionalmente, havendo, diante disso, uma aparente 

colisão entre normas jurídicas quando se ventila a possibilidade de regularização fundiária de 

imóveis, ocupados por população menos favorecida economicamente, situados em áreas de 

preservação permanente.  

Com efeito, é imperioso que sejam identificadas formas de solucionar o impasse, 

sobretudo porque ele apresenta um superficial conflito entre os direitos fundamentais à moradia, 

cidadania e meio ambiente, os quais devem coexistir harmoniosamente. 

O presente artigo pretende, pois, realizar uma breve discussão acerca dessa problemática 

à luz do planejamento urbano, que deve se pautar na melhoria das condições de infraestrutura 

urbana, cotejando-a com a devida preservação ambiental, a qual, também, deve ser objeto de 

máxima observância pelo gestor público.  
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Em um primeiro momento serão analisadas algumas normas constitucionais atinentes à 

matéria. Neste contexto, apresentar-se-ão os aspectos que demonstram o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um direito fundamental reconhecido no ordenamento jurídico 

brasileiro, enaltecendo-se algumas das características das áreas de preservação permanente. Na 

sequência, será realizada uma discussão acerca do princípio da função social da cidade, como 

princípio norteador da política urbana brasileira, cotejando-o com o direito fundamental à 

moradia. 

Em seguida, a temática será analisada sob a luz das disposições constantes no Código 

Ambiental e na atual Lei de Regularização Fundiária, que procuraram compatibilizar a 

possibilidade de regularização fundiária em áreas ambientalmente sensíveis com os direitos de 

propriedade, moradia e ao meio ambiente equilibrado na regularização fundiária. 

 

2 Uma Análise Constitucional da Temática 

 

Antes de se adentrar à questionada possibilidade de regularização fundiária em áreas de 

preservação permanente, faz-se necessário analisar algumas normas constitucionais que 

gravitam em torno dessa problemática, em especial o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, a função social da cidade e da propriedade, além do direito social à moradia. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, cuja proteção se impõe à sociedade e ao Poder Público visando defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, é consagrado no artigo 225 da Constituição 

Federal.  

O bem ambiental delimitado é de natureza difusa, de cada pessoa, mas não exclusivo, 

sendo ao mesmo tempo transindividual, existindo acima de interesses privados. Ele pertence a 

toda a coletividade, não integrando patrimônio disponível do Estado, motivo pelo qual é vedado 

o seu uso irracional, seja pelo Poder Público, seja pelo particular (STEIGLEDER, 2004).  

A Constituição da República incumbiu ao Poder Público a definição dos espaços 

territoriais e respectivos componentes a serem especialmente protegidos, em todas as unidades 

da Federação. Dessa forma, por apresentarem atributos ambientais de relevância, inclusive 

representando ecossistemas, independente de possuir natureza pública ou privada, esses espaços 

devem sujeitar-se a um regime jurídico próprio, particular. 

As áreas de preservação permanente são áreas de considerável fragilidade que exercem 

as funções ambientais de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
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biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, além de proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas. 

Nessa ótica, a Lei 12.651/12 (Código Florestal) define, em seu artigo 3º, II, áreas de 

preservação permanente como: 

[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas 

(BRASIL, 2012).  

 

O artigo 4º do Código Florestal define quais áreas são enquadradadas como áreas de 

preservação permanente, as quais, conforme se deflui do próprio nome, contam com especial 

proteção, não sendo admitido, regra geral, qualquer tipo de intervenção em seu corpo: 

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos 

os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento 

ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 

(cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 

metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à 

base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 

d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da 

elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação; 
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XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 

(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.  

(BRASIL, 2012) 

 

Por sua vez, o direito ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade foi 

introduzido como direito fundamental dirigente da política urbana, no artigo 182 da Constituição 

Federal. 

O direito ao desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia de bem-estar de 

seus habitantes envolve direitos fundamentais consagrados, como o direito à terra urbana, à 

moradia adequada, o direito à saúde, o direito à mobilidade, o direito ao meio ambiente 

equilibrado, o direito à educação, à cultura e à informação. 

Segundo a nova ordem urbanística trazida pela Constituição Federal, afirma Saule Junior 

(2007): 

O desenvolvimento das funções sociais da cidade, por ser interesse de todos os 

habitantes da cidade, se enquadra na categoria dos interesses difusos, pois todos os 

habitantes são afetados pelas atividades e funções desempenhadas nas cidades: 

proprietários, moradores, trabalhadores, comerciantes e migrantes têm como 

contingência habitar e usar um mesmo espaço territorial. Logo, a relação que se 

estabelece entre os sujeitos é sua cidade, que é um bem de vida difuso. 

 

E adiante arremata: 

 
As funções sociais da cidade, como interesses difusos, devem compreender o acesso, de 

todos ao direito à cidade para os atuais e futuros habitantes das cidades, considerando 

os componentes deste Direito, como a moradia, os equipamentos e serviços urbanos, o 

transporte público, o saneamento básico, à cultura e o lazer. 

 

Trata-se de princípio norteador da política urbana, gerador da responsabilidade do Poder 

Público Executivo, Legislativo e Judiciário face ao desenvolvimento das cidades com justiça 

social e dignidade de seus habitantes, sem distinção de raça, gênero ou classe social. O 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, por ser interesse de todos os habitantes da 

cidade, também se classifica como interesse difuso. 

A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre os direitos e garantias fundamentais, 

consagra o direito à propriedade privada, conforme se verifica de seu artigo 5º, XXII, mas 

atribui a essa a necessidade de cumprimento de sua função social.  Em seu artigo 186 ela 

traduziu a função social da propriedade rural, no sentido de que, à falta de um dos requisitos 

arrolados no referido artigo, afasta-se o cumprimento da função social pela área rural analisada, 

tornando-a passível de desapropriação para fins de reforma agrária. 
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A Constituição Federal não fez exatamente o mesmo ao dispor sobre a função social da 

propriedade urbana. Atribuiu-se ao Plano Diretor a competência para definir as exigências 

destinadas à propriedade para que cumpra a sua função social. Assim sendo, a propriedade vai 

atender à sua função social nas formas e tipologias habitacionais, industriais, comerciais, áreas de 

proteção ambiental, praças, vias públicas, entre outras, e para os exercícios das funções da 

cidade, entre estes a habitação, a mobilidade, o trabalho e o lazer. Consequentemente o seu uso 

deverá atender às disposições em razão das peculiaridades de cada município, expressas, 

conforme a Constituição, em seu Plano Diretor. 

No campo normativo ordinário, a propriedade imóvel urbana está sujeita às normas do 

Direito Administrativo e do Direito Urbanístico, em especial o Estatuto da Cidade, que lhe 

definem o regime jurídico, cuja finalidade deve ser o equilíbrio entre o interesse privado e o 

interesse público, mas não é só, eis que o Código Civil também agrega disposições que 

disciplinam o uso da propriedade pelo particular, que poderá edificá-la desde que respeitados os 

regulamentos administrativos e a usá-la desde que respeitados os direitos de vizinhança. E dando 

amplitude ao alcance do princípio, à função social da propriedade também se sujeita às 

disposições do Direito Ambiental. 

Importante acentuar que a função social da propriedade incide sobre a utilização do bem 

e não sobre a sua titularidade. É o bem que está submetido à função social, não o direito à 

propriedade. Logo, a função social da propriedade será satisfeita se atendidas as exigências do 

Plano Diretor que, por sua vez, devem refletir o interesse público ao estabelecer a política de 

desenvolvimento e expansão das cidades, sobretudo na disposição dos instrumentos de 

intervenção na propriedade, previstos no Estatuto da Cidade (FARIAS e ROSENVALD, 2006). 

Por fim, o direito à moradia é previsto no artigo 6º da Constituição Federal, sendo 

considerado um direito social. Ele se relaciona à estável e segura localização física de uma 

pessoa e de sua família. Trata-se de direito que se reconhece a todos, indistintamente, que prima 

pela igualdade e exclui discrimações. 

No contexto subjetivo, este direito fundamental legitima a pretensão do seu titular, 

individualmente, protegendo-o no caso de uma restrição. Já em um contexto objetivo, o direito 

fundamental consubstancia uma garantia social coletiva, o que significa proibir restrições à sua 

eficácia. Neste sentido, a proteção deste direito implica, também, em ações estatais que 

fomentem sua realização. 
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As condições de eficácia do direito à moradia também podem se agrupar em dimensões 

negativa e positiva. A dimensão negativa significa que ninguém pode ser privado do direito à 

moradia e nem impedido de conquistar uma moradia, importando na abstenção do Estado. É a 

posição de defesa. A dimensão positiva importa no direito a ter uma moradia adequada (SILVA, 

2000). 

Vale ressaltar que o direito à moradia não admite uma visão apenas sob o ângulo da 

moradia como localização ou abrigo, como contribuição à dignidade e à segurança, mas também 

sob o aspecto do patrimônio mínimo. 

 

3 Da Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente 

 

As cidades brasileiras são fruto de processos muito conturbados de planejamento e 

gestão, cujas consequências podem ser notadas a partir da diversidade de problemas existentes 

em toda a rede urbana do país. 

Verifica-se que a ausência de uma política habitacional voltada para os grupos menos 

favorecidos economicamente, juntamente com a ação sem qualquer comprometimento social do 

mercado imobiliário, que atua livremente, configura-se um dos fatores que promovem a 

exclusão e a segregação espacial nas cidades brasileiras. 

Portanto, a impossibilidade de se acessar um mercado imobiliário formal, associada ao 

fato de não se poder contar com políticas públicas de provisão habitacional, impõe que uma 

considerável parcela da população seja direcionada, ou até mesmo empurrada, para a ocupação 

informal de espaços urbanos. 

Como corolário da ineficiente política de habitação, tem-se também os impactos 

ambientais oriundos do uso e ocupação desordenada destas áreas, notadamente se considerarmos 

os ecossistemas frágeis, como as áreas de preservação permanente. 

É inarredável, portanto, o reconhecimento de que o processo de urbanização ocorrido no 

Brasil, por ter uma de suas principais características a exclusão social, conduziu e prossegue 

conduzindo a população com menor prestígio cultural e econômico a ocupar, para fins de 

moradia, áreas ambientalmente protegidas. 

Embora haja aparente contradição entre os preceitos constitucionais acima identificados, 

forçoso concluir pela possibilidade de regularização fundiária em áreas de preservação 

permanente, claro que sem se descurar da devida proteção ao meio ambiente. 
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A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus 

ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(BRASIL, 2009). 

De fato, procedendo-se à regularização das mencionadas áreas, além de equacionar-se a 

questão referente à moradia, o projeto de regularização fundiária deve contemplar a melhoria 

ambiental dos assentamentos, garantindo a presença de serviços e equipamentos públicos, 

proporcionando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Ferreira Filho (2017) comentando os benefícios oriundos da regularização fundiária em 

áreas de preservação permanente, cotejando-os com uma remoção em massa da população, bem 

esclarece a questão: 

Retomando o conceito de custo de oportunidade, as questões que se impõem são: 

primeiramente, os benefícios ambientais inegáveis advindos da recuperação integral das 

áreas de preservação permanente superariam o custo de uma remoção em massa?  (...) 

A resposta para a primeira questão é claramente negativa, por dois fatores. O primeiro 

impedimento é de ordem social. O planejamento das cidades, a segurança pública e o 

respeito aos direitos sociais são impeditivos para uma remoção forçada de um 

contingente gigantesco de pessoas. Caso a enorme quantidade de pessoas que ocupam 

áreas de preservação permanente, concentrada num pequeno número de grandes 

cidades, se visse, repentinamente, desabrigada, o caos social seria instalado, gerando 

um ambiente de miséria e provocando inquietudes que poderiam ameaçar a própria 

convivência pacífica nas grandes cidades brasileiras, diante do agravamento da 

desigualdade social e da marginalização de uma parte considerável da população. A 

outra opção possível para a recuperação integral das APPs esbarra nos limites 

orçamentários do Estado. Realojar todos os ocupantes de imóveis irregulares para 

outros locais apropriados, propiciando boas condições de habitabilidade em regiões 

próximas àquelas em que viviam, seria excessivamente custoso, não havendo 

disponibilidade orçamentária para tanto. (...) é muito mais eficaz (e talvez a única 

solução viável) proceder à regularização das áreas de preservação permanente hoje 

ocupadas, trazendo uma melhoria à situação urbano-ambiental das grandes cidades 

brasileiras e garantindo a segurança jurídica e acesso aos direitos sociais por parte de 

uma população mais pobre. Apesar de não se optar pela recuperação total das áreas 

ambientalmente degradadas, o projeto de regularização irá garantir a melhoria 

ambiental destas, ao mesmo tempo em que se garante uma maior pacificação social do 

que a hoje existente, tendo em vista a melhoria na condição de vida das classes mais 

baixas. 

 

Convém frisar, outrossim, que o impedimento de intervenções nas áreas de preservação 

permanente impede que vários serviços básicos sejam fornecidos à população carente, uma vez 

que em que pese a forte ocupação de tais áreas elas continuam, sob o crivo legal, sendo 

consideradas como de preservação permanente, admitindo-se apenas intervenções bem pontuais. 
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Pois bem, feitas essas considerações e ponderações convém esclarecer que o novo 

Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), bem como a atual lei de regularização fundiária (Lei 

13.465/2017), admitem a possibilidade de regularização fundiária em áreas de preservação 

permanente, devendo ser observadas algumas diretrizes. 

Inicialmente, de se registrar que a dita regularização é possível tanto na regularização 

fundiária de interesse social (aquela aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 

predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo 

municipal), assim como na de interesse específico (aquela não abarcada na hipótese anterior, 

mas que traduza em necessidade e utilidade para o Poder Público). Em ambos os casos, o projeto 

deve ser instruído com estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em 

relação à situação anterior com a adoção das medidas nele preconizadas. 

Na regularização fundiária de interesse social em áreas de preservação permanente o 

estudo técnico acima referido deverá ser instruído com elementos aptos a caracterizar a situação 

ambiental da área a ser regularizada; especificar os sistemas de saneamento básico; propor 

intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações; recuperar as 

áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; comprovar a melhoria das condições 

de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não 

ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso; 

comprovar a melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta; 

e, ainda, garantir o acesso público às praias e aos corpos d'água (BRASIL, 2012). 

Por outro lado, na regularização fundiária de interesse específico em áreas de 

preservação permanente o mencionado estudo técnico será instruído com elementos aptos à 

caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área; à identificação dos 

recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da 

área; à especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico 

implantados, outros serviços e equipamentos públicos; à identificação das unidades de 

conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, 

sejam elas águas superficiais ou subterrâneas; à especificação da ocupação consolidada existente 

na área; à identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de 

massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras 

definidas como de risco geotécnico;  à indicação das faixas ou áreas em que devem ser 

resguardadas as características típicas da área de preservação permanente com a devida proposta 
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de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; à avaliação dos 

riscos ambientais; à comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-

ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e, à demonstração de 

garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d’água, quando couber 

(BRASIL, 2012).  

A razão da criação das áreas de preservação permanente pauta-se na efetivação dos 

preceitos tutelados pelos princípios ambientais, dentre os quais se vislumbra a necessidade de 

proteção dos meios e recursos necessários à reprodução dos processos ecológicos essenciais 

nesses espaços, sobretudo porque neles apresentam-se ecossistemas de inegável valor ambiental. 

Assim, embora possível a regularização fundiária em áreas que tais, imperativo 

reconhecer que uma política de ação preventiva almejando tutelar as áreas ambientalmente 

protegidas, de modo que não venham a ser indevidamente ocupadas, é inegavelmente a opção 

mais acertada e menos penosa à sociedade, sobretudo quando associada a uma política pública 

que viabilize o acesso democrático e eficaz à moradia. 

 

Considerações Finais 

 

A ausência de moradia é um problema presente nas cidades brasileiras, onde a população 

aumenta vertiginosamente e os projetos habitacionais populares caminham a passos lentos. Isso 

acaba provocando a ocupação irregular de áreas impróprias ao fim residencial, como, por 

exemplo, as áreas de preservação permanente, que são destinadas à proteção ambiental. 

A legislação pátria admite a regularização fundiária em áreas de preservação permanente 

e não tem por objetivo incentivar a ocupação das referidas áreas, mas, ao contrário, almeja 

possibilitar uma resposta adequada para a realidade socioambiental das grandes cidades e 

centros urbanos, notadamente por meio da intervenção qualificada do poder público com vistas a 

minimizar o impacto ambiental ocasionado em razão das ocupações precariamente consolidadas 

nos assentamentos de terras pelo Brasil afora. 

A falta de um planejamento habitacional contínuo e sustentável não faz da regularização 

fundiária uma medida compensatória pela não execução de políticas habitacionais, tampouco a 

regularização fundiária significa a tolerância à moradia autoconstruída, que não é exceção, mas a 

regra de produção social do espaço urbano no Brasil. 

Após anos de reivindicações e oportunidades de aprimoramento dos mecanismos da 

regularização fundiária, a legislação enfim reconhece o direito à regularização dos 
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assentamentos informais e irregulares e permite, mediante aplicação de instrumentos do Direito 

Ambiental, regularizar habitações de interesse social de áreas de preservação ambiental inseridas 

em perímetro urbano. 
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Resumo: O déficit de moradias e a quantidade de ocupações irregulares configuram uma 

realidade preocupante nos centros urbanos, evidenciando os abismos sociais que permeiam a 

sociedade brasileira. A moradia é pressuposto necessário para que o indivíduo tenha acesso aos 

demais direitos inerentes à dignidade humana. Torna-se necessário, pois, que a política de 

regularização fundiária seja fomentada pelo Poder Público, podendo ela ser definida como o 

processo de integração dos assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades, através da 

adoção de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, contribuindo para uma melhor 

ocupação do espaço urbano. Assim, constitui-se objeto do presente artigo realizar uma breve 

análise, de forma incipiente, sobre o instituto da regularização fundiária previsto na Lei 

13.465/2017.  

 

Palavras-Chave: Moradia; Segregação Espacial; Regularização Fundiária. 

 

 

Introdução 

 

Com a Emenda Constitucional de nº 26, promulgada no ano 2000, a Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 6º, incluiu expressamente o direito à moradia como um direito 

fundamental. Isso mostra uma verdadeira alteração na relação que se estabelece entre o Poder 

Público e os administrados. A moradia no Brasil nunca antes foi percebida como um direito 

humano, mas como um problema social que deveria ser solucionado através de instituições e 

programas estatais de financiamento e construção.  

Todavia, o reconhecimento desse direito em sede constitucional, embora seja de inegável 

importância, não se mostra suficiente para que a norma seja dotada de eficácia jurídica. Nessa 

senda, faz-se necessária a adoção, por parte do Poder Público, de medidas que, efetivamente, 

satisfaçam o direito à moradia, tais como a realização de políticas urbanas e habitacionais que 

garantam o acesso à moradia aos grupos vulneráveis, além da melhoria da situação habitacional 

da população que reside em situação dificultosa. 
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Como se sabe, a expansão desordenada e sem planejamento foi a marca predominante do 

processo de urbanização brasileiro. Em um primeiro momento, as reformas urbanísticas 

realizadas pelo Estado tiveram um cunho apenas de embelezamento de áreas mais valorizadas 

pelo mercado imobiliário, muitas delas visando à eliminação de epidemias, olvidando-se, por 

completo, da população menos favorecida, que foi relegada a ocupar áreas mais distantes, com 

ausência quase que completa de equipamentos públicos. É o que disserta Maricato (2002, p. 17): 

As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras entre o final do século 

XIX e início do século XX, lançaram as bases de um urbanismo moderno ‘à moda’ da 

periferia. Realizavam-se obras de saneamento básico para a eliminação das epidemias, 

ao mesmo tempo em que se promovia o embelezamento paisagístico e eram 

implantadas as bases legais para um mercado imobiliário de corte capitalista. A 

população excluída desse processo era expulsa para os morros e franjas da cidade. 

Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e especialmente o 

Rio de Janeiro são cidades que passaram por mudanças que conjugaram saneamento 

ambiental, embelezamento e segregação territorial, nesse período. 

 

O crescimento das cidades brasileiras acelerou-se com a crescente industrialização 

ocorrida, primordialmente, a partir de 1930, com a chegada ao país da Revolução Industrial. Em 

virtude desse fenômeno, constatou-se um grande êxodo rural, devido à crise do café, com o 

aumento da população urbana que foi constituir um mercado consumidor e mão de obra na 

indústria, sendo importante registrar, também, a chegada dos migrantes. Desse modo, mais 

pessoas se deslocaram para trabalhar nas fábricas, gerando a necessidade de moradia próxima 

aos centros urbanos, o que intensificou o parcelamento do solo, sem que houvesse, contudo, 

políticas públicas de habitação para as classes trabalhadoras, com a devida preocupação 

urbanística. 

A omissão estatal não tardou a causar sérios prejuízos para o equilíbrio ambiental e a 

qualidade de vida da população urbana, dando causa ao surgimento de ocupações informais e 

precárias nos centros urbanos, realizadas de forma desordenada e sem orientação técnica.  A 

autoconstrução de moradias, o loteamento irregular na periferia, ou a pura ocupação ilegal de 

terras (ou mangues) passaram a ser opções mais importantes de moradia nas grandes cidades. 

Nesse descortino, surgiram os loteamentos clandestinos ou irregulares, gerando uma 

situação de incerteza para grande parcela da população que vive nessas áreas, os quais são 

constituídos até os dias atuais. Esses imóveis encontram-se à margem do sistema legal, 

porquanto não podem ser legalmente vendidos, dados em garantia ou herdados; não geram 

impostos; não se valorizam como o restante do mercado imobiliário; não recebem o mesmo 
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nível de investimento em infraestrutura do Poder Público, muitas vezes sendo relegados a áreas 

periféricas, com todos os problemas sociais advindos. 

Impera em nossa sociedade a lógica do mercado imobiliário capitalista, no qual há uma 

concentração nos agentes privados, vez que uma mesma empresa pode ser proprietária de terras, 

incorporadora e construtora, além de exercer grande influência no Poder Público de molde a 

satisfazer os seus interesses imobiliários, com a valorização de áreas mediante a construção de 

equipamentos públicos e outras obras de infraestrutura, e, ainda, ingerir, até mesmo, na 

aprovação da legislação urbanística protetora, por óbvio, de suas pretensões. Tais fatos, 

conjugados com os baixos salários de grande parte da população brasileira, implica na 

impossibilidade de significativa parcela desta inserir-se na lógica mercadológica imobiliária. 

A propósito, seguem as lapidares palavras de Rolnik (1997, p. 101): 

Além de estabelecer fronteiras, demarcando e dissolvendo territórios, as normas que 

regulam a construção e o loteamento intervêm diretamente na estruturação dos 

mercados imobiliários. Juntamente com os investimentos em infra-estrutura, a 

legislação configurou eixos de valorização do solo, hierarquizando e indexando 

mercados. Repetido infinitas vezes ao longo da história de São Paulo, esse processo 

sintetiza o movimento de um mercado cuja rentabilidade e ritmo de valorização são 

definidos por uma dupla lógica. Por um lado, são mais valorizadas as localizações 

capazes de gerar as maiores densidades e intensidades de ocupação; por outro, 

valorizam-se os espaços altamente diferenciados e exclusivos.  

 

Diante disso, quem não consegue uma colocação dentro dos ditames do mercado 

imobiliário acaba por residir em locais periféricos e segregados das cidades, sendo que, na 

maioria das vezes, apresenta um padrão de baixa qualidade de vida.  

Logo, diante dessa nítida exclusão propiciada pelo mercado imobiliário, faz-se 

importante que os assentamentos e ocupações irregulares sejam objeto de regularização 

fundiária, instituto este que será objeto de superficial análise no presente artigo, em virtude da 

recente promulgação da novel Lei nº 13.465/2017 que trata da matéria. 

 

2 Breves Considerações Sobre a Lei Federal nº 13.465/2017 

 

O direito à moradia, previsto no elenco dos direitos sociais de nossa Carta Magna em seu 

art. 6º, assim como o princípio da função social da propriedade urbana, pública e privada, 

justificam a utilização do instituto da regularização fundiária. 

Visando à regulamentação da política urbana instituída pelos arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal foi editado o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). Este possui como 

finalidade estabelecer normas de ordem pública e interesse social que regulem o uso da 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

31  

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade prioriza a gestão democrática da cidade, elevando o direito à 

moradia como diretriz geral da política urbana, prevendo formas de regularização de moradias, 

determinando que a atuação dos entes públicos garanta a estrutura urbana adequada. 

Nesse sentido, como forma de viabilizar o pleno desenvolvimento das cidades e da 

função social da propriedade, é previsto, no art. 2º, XIV, do mencionado Estatuto, o instituto da 

regularização fundiária, além da urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 

edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais.   

De tal previsão extraem-se as linhas gerais de tal instituto, sendo possível inferir que se 

trata de um mecanismo voltado, sobretudo, para a população de baixa renda, o qual se utiliza de 

outros mecanismos jurídicos especiais para a sua consecução, em observância a aspectos de uso, 

ocupação, urbanização e às normas ambientais.  

Existem três dimensões para a regularização fundiária, quais sejam: dimensão 

urbanística, dimensão jurídica e dimensão registrária. A primeira consiste na realização de 

investimentos necessários para melhoria das condições de vida da população; a segunda, por sua 

vez, reside na utilização de instrumentos que possibilitem a aquisição da propriedade nas áreas 

privadas e o reconhecimento da posse nas áreas públicas; e, a terceira, consiste no lançamento 

nas respectivas matrículas da aquisição destes direitos, a fim de atribuir eficácia para todos os 

efeitos da vida civil (NALINI, 2012).    

Para a exata densificação da regularização fundiária, fez-se necessária a promulgação de 

uma lei que tratasse o tema de forma ampla. 

Atualmente, a Lei nº 13.465/17 é o instrumento normativo que rege a regularização 

fundiária urbana e rural no Brasil. Pode-se definir a regularização fundiária como o processo de 

integração de assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades, através da adoção de 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais.  

Embora revogado o artigo 46 da Lei Federal nº 11.977/2009, que versava sobre a 

matéria, extrai-se desse dispositivo uma boa definição de regularização fundiária. Veja-se: 

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à 

titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. (BRASIL, 2009, s./p.) 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

32  

 

Por sua vez, o atual marco legal federal nº 13.465/2017, reza em se artigo 9º que a 

regularização fundiária urbana “[...] abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à 

titulação de seus ocupantes” (BRASIL, 2017, s./p.). 

Da leitura da definição legal fica claro que o legislador procurou aliar a regularização 

cartorária, a qual consiste na aprovação urbanística do assentamento com o registro em cartório 

imobiliário do ato de aprovação na matrícula da gleba parcelada, com a introdução de melhorias 

urbanísticas (obras de infraaestrutura urbana) e ambientais (saneamento e recuperação 

ambiental), sem o que a regularização fundiária não alcançará seu principal objetivo, que é 

garantir moradia com segurança e dignidade humana às populações urbanas beneficiárias. 

De fato, a mera regularização fundiária de uma área, com a legalização do uso do 

domínio útil, por intermédio da titulação da posse ou da propriedade a ocupantes de áreas 

irregularmente ocupadas, não contempla a finalidade real do instituto em tela. Isso porque, o seu 

fundamento ultrapassa uma concepção objetivamente jurídica, tanto que se mostram  necessárias 

a aplicação mais fluida das normas de urbanização, uso e ocupação de edificações diante da 

supremacia do interesse social para que possa se consolidar. 

A esse respeito, preceitua Souza (2013, p. 293): 

Regularizar fundiariamente e dotar infra-estrutura favelas e loteamentos irregulares são 

coisas essenciais para resgatar a dignidade e a auto-estima dos pobres urbanos, desde 

que isso seja realizado de modo sério, transparente, participativo e tecnicamente 

correto. 

 

A Lei Federal nº 13.465/2017 preceitua, em seu artigo 13, duas modalidades de 

regularização fundiária urbana (Reurb), levando-se em consideração a situação socioeconômica 

da população beneficiária. A primeira delas refere-se à Reurb de Interesse Social (Reurb-S), a 

qual é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de 

baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal. Por sua vez, a segunda 

modalidade é relativa à Reurb de Interesse Específico (Reurb-E), que é destinada aos núcleos 

urbanos informais ocupados por população não qualificada como de baixa renda. 

Cabe, assim, ao Poder Executivo municipal enquadrar a Reurb em uma das modalidades 

legais, por intermédio do respectivo ato administrativo, seja ele decreto ou despacho, o que deve 

ser feito logo no início do processo administrativo. 
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Nesse ponto, importante compreender alguns conceitos e definições imprescindíveis, que 

são trazidos pela lei em referência, os quais balizam todo o seu espectro de abrangência. 

A principal novidade conceitual trazida pela lei relaciona-se ao que é denominado núcleo 

urbano, a ser objeto de regularização fundiária, em substituição ao conceito de assentamento 

urbano, previsto no revogado Capítulo III da Lei Federal nº 11.977/2009. 

Dispõe o artigo 11, I, da Lei nº 13.465/2017, que núcleo urbano constitui-se em:   

[...] assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades 

imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, 

de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que 

situado em área qualificada ou inscrita como rural. (BRASIL, 2017, s./p.) 

 

Pelo conceito acima transcrito ainda não se está diante de uma situação informal ou 

consolidada, sendo que, por isso, o legislador vai dispor nos incisos II e III, do mencionado 

artigo 11, acerca dessa questão. Nessa primeira conceituação, a preocupação do legislador é 

trazer uma definição para os núcleos urbanos, de uma forma geral. 

Nessa linha, o núcleo urbano, pela lei nova, para que assim o seja considerado, deve 

apresentar alguns elementos: a) assentamento humano; b) com uso e características urbanas; c) 

constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista 

na Lei nº 5.868/72; d) independentemente da propriedade do solo; e) ainda que qualificada ou 

inscrita como rural. 

Comentando sobre o tema, Sabino (2018, s./p.) acentua que: 

O núcleo urbano deve ser constituído de um conjunto de edificações, com diversas 

unidades imobiliárias, ocupadas por diversas famílias, formando uma comunidade, um 

aglomerado populacional, mas isso sem que haja uma definição precisa do número de 

edificações ou famílias. Podemos ter um núcleo urbano com três ocupações, assim 

como núcleos urbanos com dezenas, centenas ou milhares de ocupações. Pode ser um 

trecho de uma quadra, pode ser um bairro ou até mesmo uma parcela do território 

municipal. É isso que o legislador denomina de “assentamento humano”, expressão de 

origem na antiga União Soviética, que tem o mesmo significado de “povoamento”, 

expressão empregada ao longo de toda a história da humanidade, para indicar o lugar, a 

aldeia, a vila, a cidade, onde viviam pessoas com a intenção de compartilhar o espaço 

urbano. 

As cidades são conhecidas pelos seus bairros, vilas, colônias e até mesmo as favelas ou 

as comunidades, mas o legislador parece ter receio de empregar essas palavras. Isso 

quer dizer que núcleo urbano é tudo onde houver ocupação humana, para fins de 

moradia, comércio ou indústria. 

No conceito de núcleo urbano estão incluídos os loteamentos, os desmembramentos, os 

condomínios, os conjuntos habitacionais e as ocupações ilegais de áreas de domínio 

público ou privado. 

   

A Lei 13.465/2017 traz, outrossim, a definição de núcleo urbano informal em seu art. 11, 

II, assinalando que ele é “[...] aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, 
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por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à 

época de sua implantação ou regularização” (BRASIL, 2017, s./p.). 

Parcelamentos clandestinos não são aqueles desconhecidos pela Administração, mas sim 

aqueles que nunca foram aprovados pela Prefeitura, ainda que seu idealizador, loteador ou 

incorporador tenha apresentado projeto para tanto, à época de sua implantação. Isso significa 

que aquela já pode, até mesmo, ter adotado medidas em relação a eles com base em seu poder de 

polícia. De outra ponta, os parcelamentos irregulares, ao contrário, são aqueles que foram 

aprovados pela municipalidade, mas foram executados de forma parcial ou diferente do projeto 

aprovado. O conceito de núcleo urbano informal também se enquadra naquela área onde não foi 

possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a 

legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. 

Por fim, a Lei 13.465/2017, em seu art. 11, III, elenca o conceito de núcleo urbano 

consolidado como “ [...] aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a 

natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos 

públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município” (BRASIL, 2017, s./p.). 

Caberá, assim, ao município avaliar se a área refere-se a núcleo urbano consolidado, 

apresentando uma certificação de que é difícil que aquela retorna ao seu statu quo ante.  

Com efeito, é requisito fundamental para o Administrador Público a demonstração da 

situação consolidada para se valer dos benefícios da Lei nº 13.465/17 na regularização fundiária, 

devendo fazê-lo já na primeira etapa do procedimento de regularização fundiária, que é o 

requerimento e a decisão de instauração da Reurb.  

É notória a grande dificuldade em se promover a regularização fundiária de um 

assentamento urbano informal consolidado em virtude do quadro, certamente que será 

encontrado, de desconformidades entre a realidade instalada e o regime jurídico previsto na 

legislação urbanística e ambiental para a aprovação de loteamentos, mormente na Lei Federal nº 

6.766/1979 e nas leis municipais de parcelamento do solo. 

Nesse norte, tendo em vista que, consoante já relatado no corpo do presente artigo, um 

dos principais objetivos do instituto da regularização fundiária é a permanência da população 

nos assentamentos consolidados, mediante as devidas correções quanto aos aspectos de 

segurança, a Lei 13.465/2017 admitiu que o município flexibilize alguns parâmetros 

urbanísticos, por decisão administrativa fundamentada no bojo do procedimento, tornando 

dispensável a edição de lei.  
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Além disso, foi autorizada a regularização de ocupações em áreas de preservação 

permanente, desde que fique caracterizada hipótese de interesse social, utilidade pública ou 

baixo impacto, e, excepcionalmente, daquelas situadas em unidades de conservação de uso 

sustentável ou de proteção de mananciais, cumpridas algumas exigências. 

A competência para a aprovação da regularização fundiária é do município, ainda que o 

promovente seja outro ente público, a exemplo da União ou do Estado. Isso porque, a 

competência para o controle do parcelamento, do uso e da ocupação do solo urbano é do 

município, nos termos do artigo 30, VIII, da Constituição Federal. Nesse diapasão, dispõe o art. 

12 da Lei Federal nº 13.465/2017 que “a aprovação municipal da Reurb de que trata o art. 10 

corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária, bem como à 

aprovação ambiental, se o Município tiver órgão ambiental capacitado” (BRASIL, 2017, s./p.). 

O artigo 14 do sobredito diploma normativo estabelece quem são os legitimados para 

requerer a regularização fundiária. São eles: a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta; os seus 

beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas 

habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da 

sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade 

atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana; os 

proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores; a Defensoria Pública, em 

nome dos beneficiários hipossuficientes, e; o Ministério Público (BRASIL, 2017). 

Embora a lei tenha conferido legitimidade à União e aos Estados para promoverem a 

regularização fundiária o que se percebe, na prática, é que estes entes federados transferem a 

propriedade da área ou firmam convênios para que os municípios a promovam, titulando os 

moradores. 

Quando o assentamento não possui seus limites definidos, os interessados podem se valer 

da demarcação urbanística, prevista no art. 11, IV, da Lei 13.465/2017, a fim de descrever o 

imóvel, definindo sua área, localização e confrontantes. Ela servirá de base para que haja a 

implantação do parcelamento do solo, com o registro da regularização fundiária, identificando e 

delimitando a área ocupada pelo assentamento quando não existir matrícula imobiliária, quando 

esse ocupar apenas parte da área da matrícula ou partes de dois ou mais imóveis matriculados. 

A lei estabelece, em seu artigo 19 e seguintes, o procedimento a ser adotado para a 

demarcação urbanística, prevendo a intimação de todos os titulares de domínio da área 
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demarcada, bem como dos confrontantes, sendo que, acaso não haja manifestação daqueles, tal 

fato será interpretado como concordância para a demarcação urbanística. Acaso não seja 

alcançada solução consensual, o procedimento é extinto, devendo as partes recorrer às vias 

judiciais (PEDROSO, 2018). 

A Lei 13.465/2017 elenca uma série de instrumentos jurídicos que podem, conjunta ou 

isoladamente, serem utilizados para viabilizar o processo de regularização fundiária de um 

assento urbano informal e a titulação dos ocupantes, de forma gratuita ou onerosa. A maioria 

desses instrumentos já se encontrava prevista na legislação brasileira, seja em diplomas legais 

específicos, seja no próprio Estatuto da Cidade ou pela revogada Lei 11.977/2009, que tratava da 

regularização fundiária.  

Foram previstos os seguintes institutos jurídicos na novel legislação, sem prejuízo de 

outros que se afigurem adequados: legitimação fundiária e legitimação de posse; usucapião; 

desapropriação em favor dos possuidores; arrecadação de bem vago; consórcio imobiliário; 

direito de preempção; transferência do direito de construir; requisição, em caso de perigo 

público iminente; concessão de uso especial para fins de moradia; a concessão de direito real de 

uso; a doação e a compra e venda. 

O presente artigo limitar-se-á a traçar breves comentários apenas no que tange aos 

institutos da legitimação fundiária e da legitimação de posse, os quais são previstos e 

regulamentados no aludido diploma legal. Os demais institutos, segundo inclusive já comentado 

linha atrás, são contemplados em diplomas legais específicos, que traçam toda a sua gama de 

aplicabilidade.  

A grande inovação trazida consiste no instituto da legitimação fundiária, que é previsto 

no art. 23 da Lei 13.465/2017:  

A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de 

propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, 

àquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade 

imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado 

existente em 22 de dezembro de 2016. (BRASIL, 2017, s./p.) 

 

 A legitimação fundiária é considerada como sendo aquisição originária, ou seja, aquela 

que ocorre livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições 

eventualmente existentes na matrícula de origem (PEDROSO, 2018). 

A propriedade será concedida pelo Poder Público, por ato discricionário, para aquele que 

possuir área pública ou privada, como sua, em núcleo informal consolidado, ou seja, existente 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

37  

em 23/12/2016, de difícil reversão, considerados o tempo de ocupação, natureza das edificações, 

equipamentos públicos e localização das vias de circulação. 

Para ser beneficiário desse instrumento, o ocupante não pode ser: concessionário, foreiro 

ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural; ou beneficiário de outra legitimação de posse 

ou fundiária de imóvel urbano, com a mesma finalidade. O imóvel deve servir para moradia ou 

para outra atividade, desde que reconhecido o interesse social na sua ocupação. 

Segundo disposto pela lei, o instrumento poderá ser usado para titulação tanto em áreas 

públicas, quanto em áreas privadas ocupadas até 22 de dezembro de 2016. Quanto à área 

pública, não haverá maiores controvérsias, porquanto se dará a legitimação fundiária desde que 

haja a aquiescência do proprietário público da gleba.  

No que tange às terras privadas, ela dar-se-á por via de titulação do domínio pelo Poder 

Público, apenas se for demonstrado, mediante processo administrativo da Reurb, os requisitos 

autorizadores do reconhecimento do usucapião pelo futuro beneficiário, em qualquer de suas 

modalidades. Isso porque, não logrando o beneficiário em comprovar a aquisição da propriedade 

pela via do usucapião, não poderá o Poder Público proceder à legitimação fundiária de área 

privada, sob pena de praticar verdadeiro confisco da propriedade privada, o que é vedado 

constitucionalmente. 

A legitimação de posse, por sua vez, tem por finalidade apenas reconhecer a posse de 

ocupante de área privada que não tenha ainda adquirido a propriedade pelo usucapião, hipótese 

em que o Poder Público não poderá conferir imediatamente a propriedade. Esse instituto, em 

verdade, não é um instrumento de regularização fundiária, mas um instrumento de titulação de 

posse, visando assegurar a permanência do ocupante de um núcleo informal consolidado, objeto 

de regularização fundiária. 

A principal consequência jurídica da legitimação de posse consiste na instituição de um 

direito real em favor do ocupante do lote ou unidade imobiliária, passível de conversão em 

direito de propriedade.  

Merece destaque o lapso de tempo necessário entre o registro do título de legitimação de 

posse e a sua conversão em propriedade, que varia, de acordo com as características do imóvel e 

de seus ocupantes. Dessa forma, para regularizações em imóveis com área urbana de até 250m2, 

o prazo para conversão em propriedade é de 5 (cinco) anos, contados do registro da legitimação 

de posse, desde que sirva para moradia do ocupante ou de sua família e não seja proprietário de 

outro imóvel urbano ou rural, conforme estabelece o art. 23 da Lei 13.465/17 c/c art. 183 da 
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Constituição Federal. Já para regularizações em imóveis com área urbana de mais de 250m2, o 

prazo para conversão em propriedade será o estabelecido pela legislação de usucapião, 

consoante prevê o art. 23 da Lei 13.465/17.  

Convém esclarecer que a legitimação de posse não é concedida no caso de imóvel 

público ocupado, uma vez que seu principal objetivo é a conversão em propriedade, pela via do 

usucapião, o qual é vedado em casos de imóveis públicos. 

Não se constitui objeto do presente artigo uma análise ampla e completa acerca da nova 

lei de regularização fundiária, mas, apenas, traçar as impressões iniciais sobre ela sem um 

esgotamento do tema, razão pela qual, acreditando terem sido explanadas as principais questões, 

encerra-se a problemática proposta. 

 

Conclusão 

 

O Brasil é um país marcado por enormes desigualdades sociais, sendo que esse fato 

reflete, diretamente, sobre o direito à moradia. Sendo esta considerada uma mercadoria, aqueles 

que não possuem capital suficiente para se integrar às regras do mercado imobiliário ficam deste 

excluídos, sendo segregados nas periferias urbanas, enfrentando sérias dificuldades para se 

inserirem de forma democrática nas cidades. 

Nessa senda, torna-se necessário que o Poder Público, visando efetivar o direito social à 

moradia, viabilize a promoção de políticas habitacionais, além de conferir condições para que 

ocorra a regularização fundiária de áreas públicas e privadas, visando auxiliar os menos 

favorecidos economicamente a terem acesso à moradia digna.  

Com efeito, a marginalização de inúmeras áreas de terra não é medida salutar, uma vez 

que aumenta os conflitos fundiários e desassossega o ocupante de boa-fé, prejudicando a própria 

formatação do espaço urbano. 

Desse modo, em que pese existirem críticas a respeito da Lei Federal nº 13.465/2017, 

cuja real aplicabilidade poderá ser aferida apenas com o passar do tempo, tem-se que ela se 

constituiu em importante marco para a legitimação dos ocupantes de áreas irregulares, bem 

como para o reconhecimento e acolhida da nova realidade urbanístico-ambiental pelo Estado. 
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Resumo: O presente estudo consiste em uma abordagem sobre as diversas concepções de 

espaço adotadas nas diferentes escolas geográficas, quais sejam: Geografia Clássica ou 

Tradicional, Geografia Teorética ou Quantitativa, Geografia Crítica, Geografia Humanista e 

Geografia Cultural, correlacionando-as com os respectivos métodos científicos que embasaram 

cada uma delas. A partir de tal análise, procurar-se-á enquadrar, de forma incipiente, a temática 

da regularização fundiária na concepção de espaço geográfico que a ela melhor se amolda. O 

conceito de espaço geográfico utilizado será o fornecido pela Geografia Crítica, partindo-se da 

premissa de que o espaço é produzido a partir de relações sociais de produção marcadas pela 

atuação dos atores sociais, gerando desigualdades na ocupação do espaço urbano.  

 

Palavras Chave: Escolas Geográficas e Métodos; Espaço Geográfico; Regularização Fundiária. 

 

 

Introdução 

 

 Como se sabe, a Geografia utiliza-se de categorias para basear os seus estudos. Trata-se 

da elaboração e utilização de conceitos básicos que orientam o recorte e a análise de um 

determinado fenômeno a ser estudado. Atualmente, além do espaço geográfico, que se constitui 

no principal objeto de análise da Geografia, existem quatro principais conceitos que se 

consolidaram como categorias geográficas: território, região, paisagem e lugar. 

O presente estudo concentrar-se-á na categoria geográfica espaço, traçando-se como foi 

moldada a sua concepção em cada uma das diferentes escolas geográficas, buscando-se um 

paralelo com o respectivo método científico adotado por ela. 

Não se constitui objeto deste artigo uma discussão ampla e completa da temática acima 

aludida, almejando-se, tão-somente, apresentar suas diretrizes gerais, de forma incipiente, porém 

didática e concatenada. 

Após identificar as concepções de espaço atinentes às diferentes escolas geográficas, 

quais sejam: Geografia Clássica ou Tradicional, Geografia Teorética ou Quantitativa, Geografia 
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Crítica, Geografia Humanista e Geografia Cultural, correlacionando-as com os respectivos 

métodos científicos, abordar-se-á a temática da regularização fundiária.  

Com um aumento significativo do número de pessoas que habitam as cidades verifica-se 

uma maior complexidade no funcionamento dos centros urbanos. Questões como moradia, 

trabalho, acesso à saúde e educação, saneamento básico, mobilidade urbana, dentre outras, 

demonstram-se como principais norteadoras de um planejamento urbano. 

Cotidianamente, o que se vislumbra é uma parcela da população da cidade vivendo 

legalmente, gozando de plena infra-estrutura. Por outro lado, a outra parcela vive na ilegalidade, 

à margem da cidade legal, afastada e carente de qualquer estrutura urbana. 

Nesse contexto, a questão habitacional e de uso e ocupação do solo urbano estão 

inseridas dentre os inúmeros problemas enfrentados pelo Estado na gestão das cidades, sendo 

necessário que esse utilize de políticas públicas visando fomentar a regularização fundiária, 

principalmente aquela de interesse social. 

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus 

ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(BRASIL, 2009). 

Nessa toada, procurar-se-á identificar a concepção de espaço geográfico e do respectivo 

método científico que, ao nosso sentir, devem ser utilizados na discussão na temática 

regularização fundiária.  

 

2 Das Diferentes Concepções de Espaço Geográfico e Métodos Científicos  

 

O vocábulo espaço, ao longo da história, foi utilizado na Geografia em diferentes 

sentidos, sendo que essa sempre esteve em busca da real definição de seu objeto de estudo, 

tentando compreender seu verdadeiro papel na sociedade. Contudo, conceituar e expressar, 

exatamente, as premissas do que seja espaço não é fácil. Nesse sentido, a definição de espaço é 

uma tarefa extremamente árdua, uma vez que se refere a uma noção que cobre uma variedade 

ampla de objetos e significações, podendo ser um utensílio doméstico, uma escultura, uma casa, 

uma cidade, o espaço de uma nação, o espaço sideral, sendo que esses são objetos de outras 

disciplinas, que o define de modo particular (SANTOS, 2012). 
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Em verdade, o espaço que interessa à Geografia é o espaço geográfico, ou seja, aquele 

que diz respeito ao espaço humano ou espaço social, cuja conceituação varia a depender do 

processo histórico. 

Passa-se, pois, a tentar compreender a noção dessa categoria geográfica ao longo tempo, 

relacionando-a, ao final, com a necessidade de regularização fundiária. 

Inicia-se com a denominada Geografia Tradicional. Nesta, o elemento de identidade mais 

importante dos geógrafos era a concepção de que a Geografia consiste em uma ciência de síntese 

ou ciência de contato entre as disciplinas que estudam a natureza e a sociedade.  

A Geografia Tradicional teve seus fundamentos alicerçados nas idéias positivistas de 

Augusto Comte, que influenciaram efetivamente essa ciência e contribuíram para legitimar o 

conhecimento científico nessa área. Para tanto, adotou-se o método científico desenvolvido 

através da observação, da descrição e da classificação dos fatos, restringindo-se aos aspectos 

visíveis e mensuráveis do estudo.  

Essa postura contribuiu para uma descrição compartimentada do quadro natural e 

humano, eliminando qualquer relação entre eles. Não se preocupava com a análise das relações 

sociais, mas, sim, com o estudo dos aspectos visíveis e dos fenômenos mensuráveis. O 

conhecimento era baseado na neutralidade científica, com o predomínio do empirismo como 

procedimento de descrição da realidade.  

A Geografia Tradicional privilegiou os conceitos de paisagem e região, embora seja 

possível observar, principalmente nos estudos de Ratzel e Hartshorne, estudos quanto ao 

domínio do espaço.  

Na visão de Ratzel, o espaço é tido como base indispensável para a vida do homem e 

para a sua reprodução social, encerrando as condições de trabalho, sejam as naturais, sejam 

aquelas socialmente produzidas. Mesmo não sendo o foco principal de estudo, o espaço era a 

base das teorizações que nasciam naquele momento. 

Hartshorne defendia que o objetivo da Geografia deveria ser o de realizar a diferenciação 

de áreas, avaliando suas características gerais e específicas, a fim de entender o seu espaço 

dentro de sua singularidade. Para tanto, valeu-se da noção de espaço absoluto. 

Comentando acerca da concepção de espaço desses dois autores, disserta Corrêa (2000): 

Ratzel desenvolve assim dois conceitos fundamentais em sua antropogeografia. Trata-

se do conceito de território e de espaço vital, ambos com fortes raízes na ecologia. O 

primeiro vincula-se à apropriação de uma porção do espaço por um determinado grupo, 

enquanto o segundo expressa as necessidades territoriais de uma sociedade em função 

de seu desenvolvimento tecnológico, do total de população e dos recursos naturais. [...]  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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A preservação e ampliação do espaço vital constitui-se, na formulação ratzeliana, na 

própria razão de ser do Estado. O espaço transforma-se, assim, através da política, em 

território, em conceito-chave da geografia. [...] O espaço na visão hartshorniana é o 

espaço absoluto, isto é, um conjunto de pontos que tem existência entre si, sendo 

independente de qualquer coisa. É um quadro de referência que não deriva da 

experiência, sendo apenas intuitivamente utilizado na experiência. Trata-se de uma 

visão kantiana, por sua vez influenciada por Newton, em que o espaço (e o tempo) 

associa-se a todas as dimensões da vida. A geografia constituir-se-ia na ciência que 

estudaria todos os fenômenos organizados espacialmente, enquanto a história, por outro 

lado, estudaria os fenômenos segundos a dimensão do tempo. (CORREA, 2000, p. 18). 

 

Na sequência, tem-se a denominada Geografia Teorética-Quantitativa. Nesta, o espaço 

retoma posição de destaque como conceito-chave na Geografia, relegando-se os conceitos de 

paisagem, região, lugar e território a segundo plano, conforme se verifica dos principais autores 

desta corrente, tais como Bunge, Ullman e Watson.  

 A Geografia Teorética-Quantitativa é baseada no positivismo, o qual pretendia 

comprovar, estabelecendo com base no visível e nas pesquisas, verdades absolutas, primando 

pelo distanciamento entre o sujeito e o objeto, através do qual seria possível alcançar o 

conhecimento puro. Observa-se uma certa tentativa de matematização do conhecimento 

geográfico, valendo-se da argumentação de que as ciências exatas gozam de cientificidade, ao 

passo que as ciências sociais são mais incertas. 

A propósito, enuncia Alentejano (2000): 

[...] A distância passa a ser uma categoria essencial nesta abordagem, assumidamente 

cartesiana, coerente com a perspectiva de transformação da geografia numa ciência 

exata. Assim, o espaço é visto como geometria, um conjunto de pontos e distâncias, 

como nos anéis concêntricos de Von Thünen, na hierarquia de lugares centrais de 

Christaller, ou na teoria da localização de Weber, exemplos de teorias baseadas na 

diferenciação espacial, numa perspectiva claramente geométrica. A concepção de 

espaço dos geógrafos lógico-positivistas privilegiava a distância, eliminando da análise 

aspectos como a contradição, os agentes sociais, o tempo e as transformações. Nesta 

concepção o espaço é visto, a exemplo do que ocorre nas ciências sociais, como dado, 

fixo, morto, sem movimento ou história. (ALENTEJANO, 2000, p. 10). 

 

Privilegiou-se por demais a distância e as fórmulas matemáticas, esquecendo-se de olhar 

para as transformações oriundas da dinâmica homem, natureza e sociedade, com seus 

respectivos conflitos, que devem nortear o trabalho do geógrafo. 

Importante acentuar que, em que pese as críticas efetuadas, é necessário considerar as 

contribuições para a Geografia das concepções do espaço feitas pelos geógrafos lógico-

positivistas, que construíram representações matriciais e topológicas, as quais nos permite 

extrair conhecimentos das localizações e fluxos, hierarquias e especializações funcionais.  
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A partir da década de 1970, eclode a chamada Geografia Crítica, buscando-se retomar a 

importância da espacialidade na análise geográfica, a qual está vinculada à intensificação das 

contradições sociais e espaciais existentes em alguns países. 

Ela é fundada no materialismo histórico dialético, que surge em oposição ao positivismo. 

Enquanto este se baseava nos modelos estáticos e matemáticos, aquele surge trazendo a ideia de 

compreender o mundo dinâmico, com relações e movimentos constantes, formações e 

transformações do espaço. O embate de ideias é considerado a forma de avançar o pensamento, 

vez que sem os questionamentos a ciência não se desenvolveria. 

Na perspectiva da Geografia Crítica é possível afirmar que sociedade e espaço são 

elementos e processos indissociáveis, uma vez que a configuração desse depende sobremaneira 

daquela. Com efeito, essa mesma sociedade é influenciada em seu cotidiano pelas diversas 

formações espaciais, presenciadas e vividas ao seu redor.  Logo, verifica-se que a sociedade, nos 

seus mais diversos grupos e instituições, age na construção da formação de um espaço, muitas 

vezes desigual e excludente.  

O espaço aparece, de fato, sob uma análise marxista a partir da obra Espacyo y Política, 

de Henri Lefébvre. Ele defendeu a ideia de uma teoria do espaço que pudesse compreender a 

dimensão real e a dimensão espacial do espaço, ou seja, o objetivo e o subjetivo. Lefébvre 

forneceu uma importante contribuição quando inseriu, também, a dimensão simbólica ao espaço, 

ofertando, pois, uma relevante tríade conceitual para se analisar o espaço.    

Assim, tem-se que Lefébrve (1974, apud OLIVEIRA, 2014) analisa o espaço em três 

dimensões. A primeira delas refere-se à prática espacial, a qual contempla a produção e a 

reprodução da sociedade, o espaço percebido da realidade cotidiana. A segunda diz respeito às 

representações do espaço, que são relacionadas às relações de produção e a ordem que as impõe, 

tratando-se do espaço concebido, relativo ao conhecimento e ao poder. Por fim, a terceira é 

atinente aos espaços de representação, que englobam os símbolos e os códigos. Tem-se, dessa 

feita, as três dimensões das práticas espaciais, que são caracterizadas, respectivamente, como 

“espaço vivido”, “espaço percebido” e “espaço imaginado”.  

Outro expoente desta corrente geográfica foi o geógrafo Milton Santos. Não se 

resumindo apenas a uma área específica, o espaço é uma totalidade complexa, subjetivo e 

multifacetado, sendo definido por Santos (2012, p. 63) como “[...] um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá.” 
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O espaço para este autor é sempre o conjunto, em constante interação, com os objetos 

condicionando as ações e as ações criando novos objetos, dotando-os de funcionalidades. O 

geógrafo Santos (2012) deixa clara a inseparabilidade e a interação dos sistemas de objetos e 

ações: 

De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de 

outro, o sistema de ações leva a criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos 

preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma. 

(SANTOS, 2012, p.63). 

 

O sistema de objetos não é simplesmente as coisas que existem, mas sim aqueles objetos 

utilizados pelo homem com a intenção da prática social, que estão em constante interação direta 

com a sua atuação. Isso acaba por incluir como objeto a natureza, quando esta se torna objeto de 

valor social, passível de ser utilizado. 

No que se refere ao sistema de ações o autor ressalta a importância da intencionalidade 

da ação. Esta é própria do homem e sempre se dará sobre o meio, resultando de suas 

necessidades materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais e afetivas. 

O espaço geográfico é produzido social e historicamente, sendo diariamente reproduzido 

através do trabalho e demais atividades do homem, revelando, ainda, as contradições e 

desigualdades sociais. Essas mudanças ocorrem de maneira dialética, não sendo algo aleatório, 

mas sim, fruto de intencionalidades sociais, construídas de acordo com a evolução histórica e 

também da ciência e técnicas presentes no território. O espaço é, desse modo, um híbrido entre o 

meio natural e a técnica, com múltiplas relações que se caracterizam através dos objetos 

(formas) e ações (conteúdos) pelo transcorrer do tempo (SANTOS, 2012).  

Importante mencionar, também, a respeito da Geografia Humanista, a qual surgiu na 

década de 1970, e a Geografia Cultural nos anos de 1980. Elas estavam estabelecidas nos 

princípios da fenomenologia e do existencialismo, fazendo oposição à geografia lógico-

positivista, buscando uma retomada da historicidade, característica presente nas correntes 

possibilistas da Geografia Tradicional. 

Verifica-se, pois, que a fenomenologia passava a ser incluída na Geografia: 

Paralelamente à Geografia Crítica, as décadas de 1970 e 80, viram também o 

surgimento da Geografia Humanista e Cultural, respectivamente, assentadas na 

fenomenologia, no existencialismo, na retomada da matriz historicista, na 

subjetividade, intuição, nos sentimentos, na experiência, no simbolismo e na 

contingência, privilegiando o singular e a compreensão como base de inteligibilidade 

do mundo real. (BRITTO; FERREIRA, 2011, p. 02)     
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Enquanto no positivismo o pesquisador deve se distanciar do objeto de estudo buscando 

a neutralidade no modo de se fazer ciência, a fenomenologia busca o oposto, a inserção do 

cientista no meio em que o objeto está. A relação é próxima e direta, a percepção e a vivência 

passam a ser consideradas. Neste sentido, o foco da fenomenologia está amparado no ser e não 

no objeto. O mesmo objeto de estudo pode trazer percepções diferentes de acordo com a 

vivência do pesquisador, a realidade é complexa e se dá por meio dessa relação entre ser e 

objeto. 

Dentro da concepção humanista, lugar é o conceito-chave, sendo que o espaço para 

muitos autores adquire o conceito de espaço vivido. Tuan (1979, p. 404 apud CORREA, 2000), 

um dos principais expoentes dessa concepção, entende que o lugar possui um espírito, uma 

personalidade, um sentido, sendo um espaço de representações simbólicas. Nesse sentido: 

Segundo Tuan (1979) no estudo do espaço no âmbito da geografia humanista 

consideram-se os sentimentos espaciais e as idéias de um grupo ou povo sobre o espaço 

a partir da experiência. Tuan argumenta que existem vários tipos de espaços, um espaço 

pessoal, outro grupal, onde é vivida a experiência do outro, e o espaço mítico-

conceitual que, ainda ligado à experiência, “extrapola para além da evidência sensorial 

e das necessidades imediatas e em direção a estruturas mais abstratas.” TUAN (1979, p. 

404 apud CORREA, 2000) 

 

De forma geral, pode-se concluir que o espaço, para essa corrente geográfica, deve ser 

encarado como espaço vivido, ou seja, essencialmente antropocêntrico, construído por meio da 

interação emocional a partir dos sentidos. Este espaço humanizado, por agregar personalidade, 

torna-se lugar. A forma como o espaço vivido é percebido varia entre pessoas e grupos culturais, 

mas por possuírem órgãos similares, sensações e imaginações, as pessoas são capazes de 

representar esse espaço. Desse modo, a representação é uma imagem mental que dá significado 

ao espaço vivido. 

 

3 Regularização Fundiária e a Concepção de Espaço Geográfico Trazida pela Geografia 

Crítica 

 

Com um histórico marcado por um desenvolvimento desordenado, desigual e excludente, 

as cidades brasileiras possuem graves problemas de cunho social, ambiental e jurídico, 

destacando-se, dentre eles, os atinentes à ocupação do solo urbano. De fato, grande parte da 

população somente tem tido acesso a ele e à moradia por intermédio de ocupações informais e 

ilegais. 
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Constata-se que o processo de urbanização no Brasil foi marcado pelo crescimento das 

ocupações irregulares nas cidades, fazendo com que o espaço urbano, em virtude das profundas 

desigualdades sociais e materiais, fosse marcado pela falta de planejamento e gestão. 

Quando se analisa o espaço urbano deve-se considerá-lo como produto, condição e meio 

do processo de reprodução das relações sociais, uma vez que se de um lado o espaço é condição 

tanto da reprodução do capital quanto da vida humana, de outro ele é produto e, dessa feita, 

trabalho materializado (CARLOS, 1994). 

No plano da vida cotidiana a produção do espaço verifica-se na relação que se estabelece 

entre os diferentes agentes responsáveis pela reprodução do espaço urbano. Existem diversos 

atores sociais responsáveis pela reprodução do urbano, sendo que cada um atua de acordo com 

seus interesses de classe, balizados pela ótica capitalista. De forma geral, os agentes 

responsáveis pela produção do espaço urbano são os proprietários dos meios de produção, os 

proprietários fundiários e usuários de moradia, os promotores imobiliários, o Estado e as 

instituições governamentais, além dos grupos sociais excluídos. 

Carlos (2005) ao analisar o papel das forças produtivas na modificação do espaço urbano, 

disserta:  

A cidade representa trabalho materializado; ao mesmo tempo em que representa uma 

determinada forma do processo de produção e reprodução de um sistema específico, 

portanto, a cidade é também uma forma de apropriação do espaço urbano produzido. 

Enquanto materialização do trabalho social, é instrumento da criação de mais-valia, é 

condição e meio para que se instituam relações sociais diversas. Nessa condição 

apresenta um modo determinado de apropriação que se expressa através do uso do solo. 

O modo pelo qual esse uso se dará dependerá, evidentemente, dos condicionantes do 

seu processo de produção. No caso da sociedade capitalista estará determinado pelo 

processo de troca que se efetua no mercado, visto que o produto capitalista só pode ser 

realizado a partir do processo de apropriação, no caso específico, via propriedade 

privada.  (CARLOS, 2005, p. 27). 

 

Corrêa (1989) elenca quatro vertentes sobre o que seria o espaço urbano. Em uma 

primeira concepção, ele é encarado como um conjunto de diferentes usos da terra justapostos 

entre si, os quais definem a organização espacial da cidade. No segundo momento, ele é tido 

como fragmentado e articulado, porquanto cada uma de suas partes possui relações com as 

demais e, articulado, por meio das relações espaciais que envolvem a circulação de decisões e 

investimentos de capitais. Em uma terceira diretriz, ele também é reflexo social, sendo que, por 

ser também fragmentado, ele é profundamente desigual, característica própria do espaço urbano 

da sociedade capitalista. Por ser reflexo social no qual a sociedade possui sua dinâmica, ele 

também é mutável, com ritmos e naturezas diferenciados. Por fim, como quarto quadrante, o 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

49  

espaço urbano também é visto como uma condicionante social, que se dá através do papel que as 

formas espaciais desempenham na reprodução das condições de produção e das relações de 

produção. Nessa senda, Correa (1989) arremata: 

Eis o que é espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um 

conjunto de símbolos e campo de lutas. É assim a própria sociedade em uma de suas 

dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais. (CORREA, 1989, 

p. 9). 

  

Observa-se, assim, que o urbano apresenta a complexidade e os conflitos nos interesses 

dos diferentes agentes, produzindo e reproduzindo no espaço as contradições inerentes ao modo 

de produção capitalista. É o que conclui Lefébvre (2004): 

Esse espaço urbano é contradição concreta. O estudo de sua lógica e de suas 

propriedades formais conduz a análise dialética de suas contradições. O centro urbano é 

preenchido até a saturação; ele apodrece ou explode. Às vezes invertendo seu sentido, 

ele organiza em torno de si o vazio, a raridade... O urbano? É um campo de tensões 

altamente complexo. (LEFÉBVRE, 2004, p. 46).  

 

A reprodução da sociedade se materializa no espaço. Logo, tem-se que a cidade é 

pensada, desejada e construída pelos agentes responsáveis pela produção e reprodução do espaço 

urbano, sendo que todas as formas de apropriação e dominação no urbano representam 

contradições e conflitos que se materializam no espaço. 

Uma das principais formas de apropriação e dominação do espaço urbano é a 

caracterização do solo como mercadoria nos espaços urbanos capitalistas. Como se vê, embora a 

terra não seja um ativo financeiro stricto sensu, tal como uma aplicação no banco, ela em geral 

consegue valorizar o capital nela investido mesmo sem necessariamente ser objeto de alguma 

atividade produtiva, sendo que muitos proprietários se utilizam da especulação imobiliária para 

tanto. Essa ocorre por conta da valorização de alguns imóveis, a qual é provocada pela melhoria 

da infraestrutura dos locais onde eles estão situados, ou seja, a modernização das áreas onde 

estão localizados certos terrenos, acaba por agregar-lhes maior valor de mercado. 

Dessa feita, o processo de produção e reprodução do espaço urbano, por servir aos 

interesses de determinados agentes, ocasiona um intenso processo de segregação social. É o que 

conclui Ribeiro (2002): 

[...] a segregação residencial e as desigualdades  de condições de vida entre os 

territórios da metrópole resultam da ação dos grupos sociais interessados na 

apropriação da renda real, entendida como o acesso desigual ao consumo dos bens e 

serviços coletivos (qualidade de vida), e os ganhos decorrentes da valorização 

imobiliária e fundiária dos terrenos mais bem equipados. Como as regiões de maior 

renda real são as que concentram os segmentos de maior renda monetária forma-se um 
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processo de causação circular, que tende sempre a instaurar e aumentar a desigualdade 

social na cidade. (RIBEIRO, 2002, p. 79) 

 

A regularização fundiária tem como finalidade tornar regular uma situação fundiária que 

se apresenta juridicamente em desconformidade com o ordenamento jurídico. Isso significa 

trazer para a legalidade situações que, apesar de ilegais na sua origem, possam ser harmonizadas 

pela ordem jurídica, pelas mais variadas razões. 

Souza (2013), ao iniciar seus comentários sobre o instituto da regularização fundiária, 

relata sobre sua importância: 

Em um país como o Brasil, onde a urbanização é indissociável de processos de 

favelização e periferização, soluções factíveis e efetivas para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores de favelas e loteamentos irregulares precisam ser buscadas. Não se 

cogita, aqui, de simplesmente entender “remendos” e o reconhecimento jurídico de 

situações de facto como sucedâneos de soluções como a construção de moradias 

populares de boa qualidade em larga escala. [...] Seria injusto e irrealista, porém, ver a 

regularização fundiária e a urbanização de favelas, mesmo quando não estejam 

acopladas a um reassentamento e ao oferecimento de moradias acabadas, sempre como 

paliativos irrelevantes. Regularizar fundiariamente e dotar de infra-estrutura favelas e 

loteamentos irregulares são coisas essenciais para resgatar a dignidade e a auto-estima 

dos pobres urbanos, desde que isso seja realizado de modo sério, transparente, 

participativo e tecnicamente correto. (SOUZA, 2013, p. 293). 

 

A regularização fundiária é um processo necessário para a modificação das condições de 

vida dos trabalhadores que vivem nessas ocupações irregulares, sendo essencial para a produção 

de cidades mais justas, além de combater a segregação e a desigual produção do espaço urbano. 

Ela deve procurar garantir o acesso à terra urbana, aos serviços públicos, à garantia de 

permanência e combate à irregularidade e segregação.  

A irregularidade não se vincula apenas à questão jurídica do registro, mas também à 

adequação das moradias, às normas urbanísticas e ambientais, sem prejuízo das questões sociais. 

Portanto, examinar as políticas de regularização fundiária verifica-se vínculo estreito com a 

moradia, no uso da terra urbana e na garantia de reprodução da vida. 

Dentro da perspectiva apresentada, ao nosso sentir, a concepção de espaço que se adéqua 

ao estudo da regularização fundiária encontra fundamento na chamada Geografia Crítica, que se 

utiliza do materialismo-histórico.  Nessa escola geográfica, é possível aferir que o espaço é 

produzido pelas relações sociais de produção marcadas pela atuação dos atores sociais. A 

produção do espaço nas sociedades capitalistas sempre esteve marcada pela desigualdade nas 

relações sociais de produção, e é principalmente no meio urbano, onde estão concentradas as 

grandes massas populacionais, que esta desigualdade mais se evidencia. Por sua vez, a 
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regularização fundiária é apresentada como alternativa no enfrentamento da irregularidade 

urbana para a produção de cidades mais justas, primando pelo combate à segregação e à desigual 

produção do espaço urbano. 

 

Conclusão 

 

Após perpassar todas as concepções de espaço das diferentes correntes geográficas, 

correlacionando-as com os métodos científicos adotados por cada uma delas, conclui-se que, em 

se tratando da temática regularização fundiária, é mais apropriado valer-se dos ensinamentos 

trazidos pela Geografia Crítica. 

Nesta, o espaço deixa de ser um receptáculo e passa a ter um papel importante na 

reprodução da sociedade. A cidade pode ser encarada como uma reprodução contínua da 

sociedade, a qual materializa na paisagem diferentes períodos de reprodução das relações 

sociais. 

A dinâmica urbana, atualmente, exprime os conflitos e contradições que permeiam a 

sociedade, principalmente o conflito entre as classes, a luta dos diferentes atores sociais pela 

apropriação e produção do espaço. 

A regularização fundiária remete pensar na moradia, no uso da terra urbana e na garantia 

de reprodução da vida. A moradia é uma necessidade elementar do ser humano, sendo condição 

imprescindível para uma vida digna, que deve proporcionar os meios para o desenvolvimento de 

uma vida psicossocial equilibradamente saudável. Ela serve, pois, não apenas como uma 

unidade habitacional, mas também para o resguardo de sua intimidade. 

Portanto, a regularização fundiária deve buscar garantir o acesso à terra urbana, aos 

serviços públicos, à garantia de permanência e o combate à irregularidade e à segregação. 
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Resumo: O presente trabalho trata-se de uma apreciação crítica da obra O espaço do cidadão de 

Milton Santos, e do filme Encontro com Milton Santos – O mundo Global visto do lado de cá, a 

luz de suas palavras serão discutidos os temas globalização e direitos humanos e como a 

interferência do sistema capitalista vem impactando nessas duas esferas. Objetiva-se com esse 

trabalho abordar as temáticas visando entender como o processo de globalização interfere na 

constituição e no exercício dos direitos humanos, para tanto, esse caminho será feito explorando 

o capital e seus principais mecanismos de dominação, e alienação. Dessa maneira, pretende-se 

analisar o que se compreende por cidadania, e qual o papel da mídia dentro de todo esse 

processo de globalização, busca e usurpação de direitos. 

 

Palavras-Chave: Globalização; Direitos Humanos; Sistema Capitalista. 

 

 

Introdução 

 

Abordar o tema globalização baseado no filme Encontro com Milton Santos – O mundo 

Global visto do lado de cá, nos faz refletir sobre outra óptica, a relação existente entre a 

globalização e os direitos humanos. Nessa obra cinematográfica somos instigados a conceber a 

globalização não pela visão do progresso mas talvez por que não dizer do retrocesso, Milton 

Santos como grande pensador materialista histórico e precursor da geografia crítica no Brasil 

traz essa crítica para debate fazendo-nos pensar por todos os lados esse processo, não nos 

deixando somente com a visão da globalização como benéfica, encurtadora de distâncias e etc. 

Grande produtor de riqueza, o sistema capitalista beneficiado pela globalização não 

consegue eliminar a pobreza e ainda se alimenta dela para sobreviver, nessa relação à sociedade 

do consumo retira do cidadão direitos que lhes deveriam ser assegurados. Focando em uma série 

de acontecimentos mundiais Milton Santos nos chama atenção para os efeitos da globalização 

para as populações pobres que já tem seus direitos negados pelos órgãos governamentais. 

Ao que nos parece a globalização não beneficia os direitos humanos e sim promove uma 

sociedade baseada no consumo, não importa quais artimanhas o sistema capitalista irá utilizar, 
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da exploração da mão de obra até a alienação e desorganização do território em ações que 

promovem um estado de permanência da miséria, vale tudo em nome da obtenção do lucro. 

Algumas mazelas sociais como o desemprego, fome e falta de moradia são naturalizadas 

e mesmo necessárias para que o sistema se mantenha forte, sem condições de uma vida digna as 

pessoas irão trabalhar por baixos salários e abrir mão de reivindicar  seus direitos, tudo que o 

capital quer, tudo que um bom capitalista deseja, sem emprego, sem comida, sem reclamações 

sobre salários ou condições trabalhistas. 

Refletindo sobre as falas de Milton Santos percebemos que os efeitos da globalização são 

devastadores, e muitas vezes mascarados pela imprensa, verdadeiros controladores da opinião 

pública e da interpretação dos acontecimentos, a população sobra o direito de tentar burlar o 

sistema muitas vezes em tentativas arriscadas com migrações clandestinas e verdadeiras guerras 

civis. 

Para Milton Santos não há cidadania no Brasil para o referido autor a classe média requer 

privilégios enquanto a classe proletária vive em uma cidadania mutilada onde os seus direitos 

lhes são extorquidos e o capital impera, diante de um Estado omisso o sistema capitalista é o 

todo poderoso. 

Martins (2010) nos dá a idéia de que  

(...)a globalização tem impactos sobre praticamente todos os domínios da vida, com 

efeitos sobre as dimensões culturais, econômicas, políticas e ambientais do planeta. É 

comumente entendida como um movimento global em direção a integração de nações 

no âmbito dessas diferentes dimensões. 

 

Partindo desse pressuposto, podemos dizer que esse processo está relacionado também 

com contextos ligados ao urbano, como por exemplo a ocupação irregular de encostas e margens 

de rios, visto que a globalização está diretamente relacionada com a dinâmica de produção do 

espaço e concentração de renda, portanto podemos supor que algumas pessoas de classes menos 

favorecidas por conta dessa cada vez mais crescente busca pela acumulação de capital e tão logo a 

especulação imobiliária, são obrigadas a ocupar essas áreas se tornando inevitavelmente vítima de 

eventos naturais como enchentes e deslizamentos. 

 

2 Direito de Compra ou de Cidadania? 

 

Discutir o tema “direito” em nossa sociedade atual parece tarefa fácil, vivendo na era da 

informação, acreditamos que todos têm consciência de seus direitos e deveres, no entanto, vale 

ressaltar que somos incapazes de reivindicar nossos direitos e até mesmo de analisar criticamente 
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nossa condição social. Somos alienados, mas possuímos informações como entender algo tão 

contraditório, talvez por que somos manipulados por essa mesma mídia que nos coloca a par de 

nossos direitos, mas que deturpa o que pode ser considerado como vital ao ser humano. 

Sendo assim, o direito de compra ultrapassa o direito de exercer a tão sonhada cidadania, 

os bens imateriais que nos dariam uma vida mais digna dão lugar aos materiais que nos tornam 

cada vez mais pobres de dinheiro e de consciência crítica. Seguidores do “Deus mercado”, a 

mídia nos impõe modelos, e manipula nossa capacidade de analise crítica, como reprodutores da 

ordem social vigente, somos os mantenedores do sistema que nos induz a acreditar em uma falsa 

autonomia. Segundo Apple (2001): 

O conceito de hegemonia refere-se a um processo no qual grupos dominantes da 

sociedade se juntam formando um bloco e impõe sua liderança sobre os grupo 

subordinados. Um dos elementos mais importantes que essa ideia implica é o de que o 

bloco do poder não tem que se basear em coerção. (APPLE, 2001 p.43). 

 

Analisando a fala de Apple (2001), podemos compreender que o sistema capitalista 

utiliza-se de estratégias coercitivas sem, no entanto, demonstrá-las claramente, sendo assim, 

quando nos dá o poder da compra o capital incute a ideologia de estarmos exercendo nossos 

direitos , porém, a dependência criada em torno do aspecto material não permite compreender que 

o imaterial lhe está sendo usurpado, de acordo com Milton Santos (2012): 

[...] a vitória do consumo como fim em si mesmo, a supressão da vida comunitária 

baseada na solidariedade social e sua superposição por sociedades competitivas que 

comandam a busca de status e não mais de valores. Em tais sociedades corporativas, 

reina a propaganda como fazedor de símbolos, o consumismo como seu portador, a 

cultura de massas como caldo de cultura fabricado, e a burocracia como instrumento e 

fonte de alienação. (SANTOS, 2012 p. 23-24). 

 

Tais palavras nos remetem a refletir sobre a alienação realizada pelos veículos de 

comunicação, se valendo de slogans que inculcam na população a ideia de melhores condições 

de vida o capital torna o modelo econômico ao mesmo tempo o protótipo e a referência, como 

nas palavras de Milton Santos (2012), em lugar do cidadão formou-se um consumidor que aceita 

ser chamado de usuário. Somos usuários de tantos bens e serviços, no entanto, não conseguimos 

reivindicar melhores condições, de saúde, educação, trabalho e tantos outros direitos. Cremos 

que estamos vivendo o progresso na era tecnológica, e material, mas vivemos condições de 

trabalho degradantes e não conseguimos nos mobilizar para modificá-las. 

O progresso é definido como avanço, desenvolvimento e evolução, sempre que alguém 

obtém o tão sonhado progresso nos o parabenizamos e cremos que a ação que essa pessoa 

empreendeu para conseguir êxito é a melhor e mais adequada. Mas em se tratando de 
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globalização e direitos humanos talvez essa análise seja questionável, no que se refere a esse 

tema o mesmo promove o progresso do sistema capitalista com a ruptura de fronteiras e de 

direitos. 

Pensando na globalização e expansão do mercado, o sistema capitalista manipula pessoas 

e seus aspectos culturais, sociais, econômicos e ideológicos, as informações difundidas pelos 

veículos de comunicação nem sempre possuem veracidade e acabam muitas vezes expondo as 

pessoas a um capitalismo selvagem e humilhante, que ajuda a agravar as desigualdades sociais. 

Milton Santos (2012) diz: 

Uma visão mais abrangente das coisas e dos fenômenos acaba por ser negada aos 

cidadãos comuns, em vista da concentração da mídia, da sobrecarga de informações 

irrelevantes e da tendência em ampliar apenas certos aspectos da realidade, cuja escolha 

pra a exibição pública é, com frequência, ligada ao mundo da política e dos interesses. 

(SANTOS, 2012 p. 30). 

 

 

Analisando criticamente sua fala podemos entender que essa flexibilidade geográfica que 

a mídia possui, permite com que cada vez mais cidadãos sejam alienados e tenham seus direitos 

extorquidos, a intensa exploração do trabalhador, denota que a globalização produziu um 

cidadão global, definido apenas como o que está inserido no universo do consumo, o que destoa 

completamente da ideia de cidadania (Ribeiro, 1995). 

No que se refere ao aspecto geográfico à globalização rompe com as fronteiras 

territoriais, e se instala em países principalmente subdesenvolvidos, em busca de mão de obra 

barata, utilizando-se das ilusões ou símbolos impostos pelo capital e a mídia, a casa própria, o 

automóvel e vários outros bens que dão status, o consumidor perde o direito de se tornar cidadão. 

Somos induzidos a acreditar que devemos mudar nossas próprias condições de vida, o 

capital manipula nossos desejos e esperanças, é assim que os grandes centros abrigam milhares 

de pessoas em condições sub-humanas, ocorrem os grandes processos migratórios, 

esvaziamentos demográficos, e a concentração populacional em centros urbanos que estão em 

desenvolvimento, todos esses acontecimentos dizem respeito a uma globalização chamada por 

Milton Santos de perversa, um processo no qual uma minoria é privilegiada em detrimento de 

uma maioria miserável e faminta. 

Em um processo perverso a ferramenta da mídia é utilizada como instrumento de 

perpetuação de poder, onde a informação não chega a todos de forma completa e as grandes 

massas são manipuladas por seus medos e ambições, formam-se grande contingente de pessoas 

que lutam por sua sobrevivência e encaram seu semelhante como um concorrente a ser 
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combatido, sem a total dimensão dessa perversidade sistêmica o ser humano é levado a 

naturalizar a exclusão social. 

Em meio a esse processo cruel, o sistema trabalha a favor da expansão do mercado, 

destrói as relações humanas e sociais e aposta em uma lógica segregadora e meritocrática onde o 

individuo acredita que as causas de suas mazelas não estão associadas ao sistema capitalista, 

mas ao pouco esforço que está destinando ao trabalho ou a outros setores nos quais está 

envolvido, esse pensamento é tudo que o capital deseja, pois crendo nessa teoria o sujeito tentara 

buscar explicações em sua própria existência e não se limitara a analisar de forma critica a ação 

avassaladora e cruel do sistema capitalista que poderá criar o consumidor, mas nunca o cidadão. 

 

3 A Batalha pelos Direitos Humanos em um Mundo Globalizado 

 

A palavra hegemonia caracteriza supremacia, superioridade, essa palavra muitas vezes 

utilizada pelo sistema capitalista nos chama a atenção pelo seguinte aspecto, por retratar o 

domínio das firmas e bancos sobre as instituições governamentais e consequentemente sobre 

vida dos cidadãos. Em países onde a imagem e o termo cidadão não são respeitados há uma 

impunidade e comportamento abusivo de grandes empresas e bancos, instituições que manipulam 

informações para negar os direitos dos cidadãos a serviço do capital. 

Vivemos em uma cidadania mutilada, como bem afirma Santos (2012): uma cidadania 

subalternizada onde os direitos que deveriam ser disponibilizados a população são atrelados a 

sua profissionalização, sendo assim, os direitos são limitados ao exercício da profissão e essa a 

regulamentação estatal, não se ligam a valores políticos, mas a ter uma ocupação que lhes 

permitira serem vistos não enquanto seres individuais, mas pertencentes a um grupo de 

profissionais. 

A interferência do sistema capitalista em todos os setores da vida em sociedade está 

intimamente vinculada principalmente ao setor educacional, que cada vez mais interfere no 

modo como esses profissionais irão atuar em sociedade, desse modo, a formação aligeirada nem 

sempre leva em consideração o papel social desse trabalhador, pois para o capital o que interessa 

é a obtenção do lucro. 

Dentro dessa distorção promovida pelo sistema o exercício da cidadania e luta pelos 

direitos estão sendo cada vez mais combatidos, a própria visão do sindicalismo é bombardeada 

sendo desmerecida enquanto luta política, social e econômica no campo trabalhista, desse modo, 
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a um enfraquecimento do setor sindical e uma deturpação da luta dos trabalhadores por direitos 

elementares. 

Alguns cidadãos sofrem duplamente o efeito desse capitalismo selvagem, ao homem do 

campo, por exemplo, são negados ainda mais direitos que os pertencentes ao espaço urbano, sob 

o pretexto de carência de recursos os governantes lhes colocam em uma situação de dominação, 

onde limitando ou mesmo impedindo sua emancipação cidadã não irão ameaçar os interesses e a 

expansão do setor industrial. 

Cidadania amputada ou subalternizada termos fortes utilizados por Santos (2012) que nos 

levam a nos indignarmos e entendermos que o capital se alimenta da pobreza e ignorância das 

pessoas. Em meio a esse processo atroz todos os direitos assumem o caráter de bens de consumo 

que nem todos têm possibilidade de adquirir, nessa luta desigual a globalização perversa ganha 

essa queda de braço com os direitos humanos e aloca uma visão de status sobre o consumo e o 

consumidor. 

Todo esse processo desencadeado pelo capital conta com nossa concordância, à medida 

que acreditamos sempre que investir no privado é a decisão mais acertada, esse mecanismo 

utilizado pelo sistema capitalista de sempre promover a visibilidade sob os aspectos negativos 

dos serviços públicos nos levam a munir o sistema de prestigio, dinheiro e a mantê-lo servindo a 

uma minoria que tem detém o capital. 

Acreditamos que não necessitamos nos identificar com as necessidades de nossos 

semelhantes à medida que não disponibilizamos dos serviços públicos, somos fruto de um 

consumismo egoísta que homogeneíza até mesmo as opiniões e os modos de ser e agir. Por meio 

da moda nos iludimos com uma ideia de transformação e acabamos por adquirir os mesmos 

objetos, a manivela do consumo como diz Santos (2012), produz sujeitos iguais e inseguros de 

apostar em originalidade e serem excluídos, sujeitos que temem fazer parte de uma parcela de 

indivíduos que não conseguem obter a roupa ou o tênis da moda. 

Nessa batalha por direitos, o único direito que conseguimos enxergar é o direito a 

comprar bens materiais e imateriais, na verdade pouco importa se para a obtenção de um 

produto, por detrás do processo esteja uma pessoa que ganha centavos por sua fabricação, a 

ordem dos fatores não altera o resultado, e o resultado é que nos aliamos ao capital e compramos 

o que ele produz explorando, o homem do campo, os pobres de todas as partes do mundo, as 

mulheres e as pessoas analfabetas, sabemos que uma totalidade é atingida, mas são esses grupos 

os mais lesados. 
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O direito do outro não é importante para mim, até que eu faça parte de seu grupo social ou 

profissional, temos mais em comum do que pensamos e poderíamos produzir uma mudança 

significativa se conseguíssemos sair dessa estrutura que nos aliena, mas preferimos nos render 

ao mercado consumidor a nos assumir enquanto massa de manobra do sistema capitalista. 

 

4 Afinal, Quando Iremos Exercer Nossos Direitos de Cidadãos? 

 

Constantemente somos levados a crer que exercemos nossos direitos e temos o poder de 

decidir nossos caminhos e os rumos do espaço ao qual pertencemos quando votamos, no entanto, 

a que se fazer algumas considerações suscitadas pela escrita de Santos (2012). Em se tratando de 

voto nem sempre exercemos nossa cidadania quando conseguimos concretizar esse ato, pois essa 

ação não se esgota em um simples momento, mas vem a ser o inicio de um movimento onde o 

eleitor deverá se constituir enquanto um participante ativo, e inserido em uma dada comunidade. 

Se olharmos pela ótica do consumo não são considerados cidadãos, e sim meros 

consumidores as pessoas que mesmo tendo acesso a bens imateriais como a educação possuem 

uma instrução que não lhes permite uma visão de mundo, a essas pessoas todas as respostas 

dadas pelo sistema serão aceitas, estarão contentes com migalhas e imediatismos. 

O espaço ocupado por alguns indivíduos nas palavras de Milton Santos será um espaço 

sem cidadãos, quando o mesmo faz essa observação vem nos dizer que apesar da grande 

densidade populacional de algumas áreas principalmente as grandes periferias, essas não gozam 

de direitos elementares como hospitais, escolas, informação, transporte dentre outros serviços, é 

como se houvesse uma invisibilidade ou cegueira por parte dos governantes e do sistema sobre 

essas populações. Essa invisibilidade ou cegueira estatal a que nos chama a atenção o autor nos 

leva a entender que as cidades são criadas para atender a outros interesses que não os da 

população. 

Podemos entender o grande fenômeno migratório sob a ótica da desigualdade de direitos, 

grandes contingentes populacionais migram de um estado para o outro em busca de garantia de 

direitos, ligadas ao consumo e a busca pela obtenção de serviços essenciais, as migrações são 

dotadas de um caráter repressivo e caracteriza a insatisfação de milhares de pessoas em relação ao 

exercício da cidadania. 

Na lei do lucro o que vale é demonstrar que se está lutando por essa parcela da população 

dá-se o acesso aos serviços sem, no entanto garantir permanência e qualidade, direito de todos 
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uso e fruto de alguns poucos. Desconsidera-se que todos pagam impostos abusivos e lhes é 

disponibilizados o direito a permanecerem invisíveis e utilizando-se de serviços precários. 

Quanto às políticas públicas essas não funcionam como deveriam e impedem uma 

mobilidade por parte do cidadão que se vê de mãos atadas, não possuem o apoio do poder público 

e são excluído de gozar de seu próprio lazer, na sociedade do consumo não possuem renda 

suficiente para pagar pelo ar, água, e espaços que deveriam ser públicos, revoltante talvez, mas 

fruto da sociedade do consumo que reproduz e produz a exclusão e segregação social. 

Quanto ao momento que iremos exercer nossos direitos de acordo com Santos (2012), 

esse momento chegara quando pensarmos enquanto um cidadão multidimensional, que visa 

articular as dimensões em busca de um sentido pela vida, tendo sensibilidade e individualidade 

em uma nova forma de conceber o mundo. 

 

Considerações Finais 

 

Milton Santos (2012) usou de algumas palavras para nos dizer que a força de alienação 

vem da fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o 

que os une, refletindo sobre essa afirmação podemos entender que esse pensamento ideológico 

trata-se de uma estratégia e por que não dizer uma consequência de nosso modelo econômico 

que visa individualidade, competitividade e uma socialização promovida por meio do capital, 

sendo assim, somos solidários com nossos pares e nem sempre a reivindicação do outro será 

condizente com nossa realidade. 

O que não conseguimos refletir é que todo esse processo de alienação nos impede de criar 

uma mobilização global e reivindicar melhores condições e o exercício de nossos direitos, esse 

movimento que não conseguimos realizar fica a serviço do sistema capitalista, que com a 

globalização consegue fortalecer, alimentar e manter essa estrutura cada vez mais forte. Esse 

processo de globalização permite que seja realizada uma conexão onde matéria-prima e mão de 

obra independente de quais lugares forem poderão fabricar um produto que virá a ser vendido em 

qualquer lugar do mundo. 

Essa ruptura de fronteiras realizadas pelo capital, não acontece quando estamos falando 

de direitos humanos, pois sempre acreditamos que nossa individualidade e nossos interesses são 

mais relevantes que a individualidade e os direitos do outro, em suma, somos cidadãos mutilados 

como nas palavras de Milton Santos (2012) usurpados nos direitos civis e abandonados à própria 

sorte. 
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Somos seres de direitos que, no entanto, não conseguimos exercê-los, sempre temerosos 

em manter nossos empregos, não nos damos conta de que diferentemente do que pensamos não 

somos mantidos pelo capital e sim mantenedores do mesmo. O capital se alimenta de nossa força 

de trabalho, nosso consumismo e capacidade que temos de nos deixar levar por modismos. 

Acreditamos estar exercendo nossos direitos quando possuímos o poder de compra, no 

entanto, somos manipulados por uma cultura de massa que se vale da mídia para impor 

aspirações e preços. Desse modo, o sujeito reproduz as relações de dominação e se torna refém de 

um sistema que irá se alimentar da pobreza, alienação e incapacidade de análise crítica da 

realidade social de milhões de brasileiros (as) que mal sabem ler e escrever. Nosso algoz e nosso 

redentor esse modelo neoliberal em lugar de formar o cidadão, irá nos tornar o consumidor 

insatisfeito, por isso destinado a ser consumidor sem liberdade de pensamentos, de expressão e 

igualdade perante a lei, o que nos resta é pensar até que ponto avançamos ou retrocedemos. 
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Resumo: Esta pesquisa, já finalizada, tem por objetivo principal apresentar a Zona Franca Verde 

aplicadas as Áreas de Livre Comércio na Amazônia Brasileira. Os objetivos específicos são: 

contextualizar a criação da ZFV com uma abordagem conceitual; apresentar a abrangência, o 

benefício fiscal e requisitos legais da ZFV; e identificar a importância da ZFV para o 

desenvolvimento regional. A metodologia baseou-se em pesquisa bibliográfica. Os resultados 

ainda poucos visíveis e de difícil mensuração, apontaram em termos gerais, que a Zona Franca 

Verde, mostrou-se um importante instrumento para o desenvolvimento regional, uma vez que 

pretende promover a valorização da matéria-prima local, dos produtos regionais, assim como, 

gerar renda e emprego para a população regional. Conclui-se que o incentivo parece ser um bom 

instrumento para o desenvolvimento regional, no entanto, precisa ser mais divulgado para 

cumprir com o seu propósito.  

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Regional; Benefícios Fiscais; e Área de Livre Comércio. 

 

 

Introdução 

 

A Amazônia de que trata este estudo é a Amazônia Brasileira (mapa 1), também 

conhecida como Amazônia Legal. A sua formação, remete-se ao período colonial até o início do 

século XIX, que ficaram marcados pela sua ocupação e disputas territoriais. Mas foi ao longo 

dos séculos XX e XXI que o governo brasileiro começou a implantar programas de 

desenvolvimento regional, tendo como principais objetivos ampliar a ocupação do território 

brasileiro e promover a integração nacional, principalmente das regiões Norte e Centro-Oeste, 

aonde existiam grandes “espaços vazios”, sem registro de habitantes, a densidade demográfica 

considerada baixa, contava com raras estradas e outras linhas de transporte. 
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Contudo, surge um dilema. Como promover o desenvolvimento de uma das maiores, 

porque não dizer, a maior área rica em recursos naturais de forma sustentável? Uma das 

iniciativas para resolver este problema, foi a criação da Zona Franca Verde (ZFV), em 2009. 

Esse incentivo fiscal é voltado para o desenvolvimento sustentável das Áreas de Livre Comércio 

(ALCs) que atualmente estão situadas dentro dos limites da Amazônia Legal (Gouveia, 2016).  

 

Mapa 1: Localização da Amazônia Brasileira 

 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

Nesse sentido, o objeto de estudo deste trabalho é a Zona Franca Verde (isenção do 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI) que incide sobre ás Áreas de Livre Comércio, 

localizadas na área de atuação da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), 

conforme demonstra a figura 1. 
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Figura 1: Localização da área de atuação da SUPRAMA 

 
Fonte: Na figura. 

 

A configuração atual da Zona Franca Verde é relativamente nova, pois foi regulamentada 

por dois decretos recentemente, o de nº 6.14/2008 e o nº 8.597/2015. Assim, existem poucas 

referências sobre o assunto e relatos de desconhecimento da utilização deste.  

Desta forma, este artigo visa cumprir a sua função social, divulgando a Zona Franca 

Verde, que prevê ações de cunho social, como o desenvolvimento socioeconômico, a 

valorização do produto local, a criação de empregos e renda para a população local. 

Apresentando também, importância científica, ao fundamentar-se em conceitos teóricos e no 

contexto histórico.  

Portanto, o objetivo principal deste trabalho é apresentar a Zona Franca Verde aplicadas 

as Áreas de Livre Comércio na Amazônia Brasileira. E seus objetivos específicos consiste em: i 

contextualizar a criação da ZFV com uma abordagem conceitual; ii apresentar a abrangência, o 

benefício fiscal e requisitos legais da ZFV; e iii identificar a importância da ZFV para o 

desenvolvimento regional. 

 

2 Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em artigos, teses, dissertações e 

outras fontes disponíveis na internet. 
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3 Resultados e Discussões 

 

3.1 Conceitos e breve contexto histórico 

 

Existem diversos significados para o termo “Amazônia”. No contexto nacional, em 

termos territoriais, ela se divide em Amazônia Internacional e Amazônia Brasileira ou Legal. A 

primeira compreende oito países (Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, 

Suriname e Guiana Francesa); a segunda, a Amazônia Brasileira, sofreu várias alterações. 

Atualmente, corresponde à área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) que “abrange os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do Maranhão na sua porção a oeste do Meridiano 44º” 

(Lei Complementar nº 124/2007, art. 2º.). 

Assim, a Amazônia de que trata este estudo é a Amazônia Brasileira. Ela foi definida 

pela Lei nº 1.806/1953, como sendo: 

A região compreendida pelos Estados do Pará e do Amazonas, pelos territórios federais 

do Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco e ainda, a parte do Estado de Mato Grosso a 

norte do paralelo de 16º, a do Estado de Goiás a norte do paralelo de 13º e a do 

Maranhão a oeste do meridiano de 44º. 

 

De acordo com o IBGE (2015), “a Amazônia Legal foi criada inicialmente como área de 

atuação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), em 

1953” ... “Em sua configuração atual, equivale a área de atuação da SUDAM”.    

Portanto, a atual configuração da Amazônia, seja ela, internacional ou brasileira, de 

modo geral, consiste no resultado do processo de ocupação e disputa territorial entre Espanha, 

Portugal, Inglaterra, Holanda, França e povos locais, entre os séculos XVI e XIX (Costa, 2009). 

Alguns tratados foram fundamentais para definir os limites territoriais da Amazônia brasileira, 

dentre eles, destaca-se o Tratado de Madri (1750), responsável por garantir a posse portuguesa 

sobre as terras que conquistaram nos períodos que antecederam o tratado.    

Durante o período colonial, na maior parte da Amazônia, a força de trabalho indígena, 

sustentava as atividades econômicas, baseadas na pesca, lavoura, extrativismo vegetal (exemplo: 

cacau, cravo, quina, látex, etc), mineral e animal, em algumas áreas essas práticas perduraram 

até a início do século XX (Costa, 2009).  

Com a mudança de cenários ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, o governo brasileiro 

começou a implantar programas de desenvolvimento regional, incluindo a Amazônia Brasileira 
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com previsão da criação de um Plano de Valorização Econômica da Amazônia (Constituição de 

1946, art. 199).  

Este plano foi regulamentado pela Lei nº 1806/1953, que também instituiu a criação da 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) responsável por 

executá-lo e definiu a Amazônia Brasileira (já citada). A lei, definiu o conceito do plano como:   

(...) um sistema de medidas, serviços, empreendimentos e obras, destinados a 

incrementar o desenvolvimento da produção extrativa e agrícola pecuária, mineral, 

industrial e o das relações de troca, no sentido de melhores padrões sociais de vida e 

bem-estar econômico das populações da região e da expansão da riqueza do País. 

 

O Plano de Valorização Econômica da Amazônia ganhou novos traços com a Lei nº 

5.173/1966, que também extinguiu a SPVEA e criou a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM). A SUDAM foi extinta em 2001 (Medida Provisória nº 2.146-1/2001), 

substituída pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e novamente instituída em 

2007 pela Lei Complementa de nº. 124/2007, que estabeleceu a sua composição, natureza 

jurídica, objetivos, área de competência e instrumentos de ação, além de extinguir a ADA 

O Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia é um dos instrumentos de ação da 

SUDAM previsto na Lei Complementar nº. 124/2007, art. 5º. inciso i. O artigo 13º desta lei, 

prevê que o plano “terá como objetivo a redução das desigualdades regionais e será elaborado 

em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional”. O parágrafo 2º deste 

mesmo artigo, dispõe que o Plano “compreenderá programas, projetos e ações necessárias para 

atingir os objetivos e as metas de desenvolvimento econômico e social da Amazônia, com 

identificação das respectivas fontes de financiamento”.  

A atual Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, inciso II, estabelece como 

objetivo fundamental da República, “garantir o desenvolvimento nacional”. Assim, vimos que o 

desenvolvimento, seja ele, nacional ou regional, encontra várias bases legais. Neste trabalho 

vamos nos ater ao desenvolvimento regional, no âmbito da Zona Franca Verde. Mas antes, se faz 

necessário abordar alguns conceitos para melhor compreensão dos assuntos abordados.  

Vieira e Santos (2012, p. 347), apresentam os conceitos de desenvolvimento, 

desenvolvimento econômico e desenvolvimento regional. Desta forma, “o desenvolvimento é 

um processo social global”. Ele depende do processo histórico-social. “Já desenvolvimento 

econômico é o crescimento econômico acompanhado da melhoria do padrão de vida da 

população e por alterações fundamentais na estrutura econômica e social que possibilitam a 

distribuição mais equânime das riquezas produzidas” (apud. Sandroni, 1994).   
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Na esfera regional as teorias de desenvolvimento econômico enfocavam os 

investimentos e a tecnologia como fatores de crescimento e o desenvolvimento. As 

políticas de desenvolvimento objetivavam promover a atração de investimentos 

acompanhados de inserção tecnológica, para aumentar a produtividade do trabalho e, 

consequentemente, a competitividade regional, negligenciando fatores internos, 

culturais e sociais que contribuem para a riqueza empresarial, mas, sobretudo, para a 

riqueza humana em um determinado território (VIEIRA; e SANTOS, 2012, p.364). 

 

Portanto, o desenvolvimento regional, aplicado a Amazônia Brasileira, objetiva a 

redução das desigualdades, bem como, ações contemplando objetivos e metas de 

desenvolvimento econômico e social. Contudo, surge um dilema. Como promover o 

desenvolvimento de uma das maiores, porque não dizer, a maior área rica em recursos naturais 

de forma sustentável? Uma das iniciativas para resolver este problema, foi a criação da Zona 

Franca Verde (ZFV), em 2009.  

A denominação Zona Franca Verde diz respeito à isenção do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, concedido pelo Governo Federal, para os produtos industrializados nas 

Áreas de Livre Comércio com preponderância de matéria-prima de origem regional 

(Gouveia, 2016, p.7). 

 

Esse incentivo fiscal é voltado para o desenvolvimento sustentável das Áreas de Livre 

Comércio (ALCs) que atualmente estão situadas dentro dos limites da Amazônia Legal 

(Gouveia, 2016).   

Existem vários conceitos de Desenvolvimento Sustentável, o mais conhecido é o do 

Relatório de Brundtland, (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1988, 

p.46), que o define como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”  

Nesse sentido, a Constituição Federal de 88, no artigo 225, incube como dever de todos 

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para atender as presentes e futuras 

gerações. Em uma definição mais ampla, o Relatório de Brundtland, relata que:  

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 

futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas (idem, p. 49). 

O relatório ainda trata da importância de se levar em conta a sustentabilidade ao definir 

os objetivos do desenvolvimento econômico e social. Assim, o conceito de desenvolvimento 

sustentável ao levar em consideração a satisfação das necessidades essenciais, ele também 

“exige claramente que haja crescimento econômico em regiões onde tais necessidades não estão 

sendo atendidas (idem, p. 49).  
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Já as Áreas de Livre Comércio, por sua vez, são áreas definidas por lei, localizadas em 

regiões de fronteira, que recebem benefícios fiscais sobre seus produtos, integrando-as com o 

restante do país (Gouveia, 2016). As ALCs de que trata este trabalho, estão localizadas em áreas 

de fronteira da Amazônia Ocidental e do estado do Amapá, sobre jurisdição da Superintendência 

da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). E têm por objetivos principais “a melhoria da 

fiscalização de entrada e saída de mercadorias, o fortalecimento do setor comercial, a abertura de 

novas empresas e a geração de empregos” (idem, p. 8)  

A Amazônia Ocidental é “composta pelos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e 

Roraima, a Amazônia Ocidental detém 42,97% da extensão territorial da Amazônia Legal e 

comporta aproximadamente 57% das florestas da região”, é a parte “mais preservada da 

Amazônia, além de ser um estoque de biodiversidade sem igual no planeta” (SUFRAMA, 2013) 

A SUFRAMA tem natureza jurídica de Autarquia Federal. Está vinculada ao Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ela é responsável por administrar a Zona 

Franca de Manaus - ZFM, tem o dever de construir um modelo de desenvolvimento regional, 

que use de forma sustentável, os recursos naturais, devendo também, assegurar melhorias da 

qualidade de vida das populações locais e viabilidade econômica (SUFRAMA, 2005). A ZFM 

foi regulamentada em 1967, conforme segue:  

Regulamentada pelo Decreto Lei n° 288/1967, a Zona Franca de Manaus (ZFM) foi 

concebida como área de livre comércio de importação, exportação e incentivos fiscais 

especiais, tendo a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, 

comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitissem a ocupação 

e o desenvolvimento da região (SUFRAMA, 2013).  

Vencido o primeiro objetivo específico, o próximo item, irá apresentar o segundo 

objetivo específico.  

 

3.2 Zona Franca Verde 

 

3.2.1 Abrangência 

 

No item anterior aprendemos o que é Zona Franca Verde. Neste item, iremos abordar as 

áreas em que a ZFV pode ser praticada, o benefício fiscal que concede e os requisitos legais 

necessários para ser beneficiado com o benefício da ZFV. 

A ZFV é aplicada nas Áreas de Livre Comércio (ALCs), presentes na Amazônia 

Ocidental e o estado do Amapá, conforme figura 1. 

Existem seis ALCs beneficiadas como a ZFV, veja a relação no quadro 1: 
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Quadro 1: Relação das Áreas de Livre Comércio, sobre jurisdição da SUFRAMA 

Nome da ALC Endereço 

ALC de Boa Vista e Bonfim Av. Paulo Coelho Pereira, 988, São Vicente, Boa Vista – 

RR; 

ALC de Guarajá-Mirim Av.Dr. Antônio Corrêa Costa, 4772, 10 de Abril, Guajará-

Mirim – RO 

ALC de Brasíléia/Epitaciolândia Rua Geny Assis, 458, Centro, Brasiléia – AC 

ALC de Cruzeiro do Sul, Rua Paraíba, s/n, Porto do Governo Remanso, Cruzeiro do 

Sul – AC 

ALC de Macapá/Santana Av. General Gurjão, 573, Centro,  Macapá - AP 

ALC de Tabatinga Av. da Amizade, 58, Centro, Tabatinga - AM 

Nota: elaborado em conformidade com Gouveia, 2016, p. 8 e 9. 

 

3.2.2 Benefício fiscal 

 

O benefício fiscal (incentivo) praticado pela Zona Franca Verde, consiste na isenção do 

IPI, sobre os produtos industrializados nas ALCs, ele não é concedido a empresa como um todo, 

mas somente ao produto em questão. Porém, é necessário que a operação seja de venda do 

produto para consumo interno da ALC ou em qualquer outro ponto do território nacional 

(Gouveia, 2016, p. 10).  

Para que o incentivo seja concedido, é necessário, também, que o “produto seja composto 

preponderantemente por matéria-prima de origem regional, entre outros requisitos e 

condicionantes”, que serão tratados a seguir (idem, 2016, p. 10). 

 

3.2.3 Requisitos, condicionantes, procedimentos administrativos e manutenção do benefício 

 

O material que será apresentado a seguir é todo baseado na obra Zona Franca Verde: 

Roteiro do Incentivo Fiscal de Gouveia, 2016 (p 12 a 22).  

 

3.2.3.1 Requisitos e condicionantes 

 

O produto para ter direito à isenção do IPI, deve cumprir simultaneamente os seguintes 

requisitos e condições: 

a) Produtos industrializados passíveis de incentivos: a regra geral é que qualquer 

produto pode receber o incentivo, se atender, de forma simultânea, os requisitos e 

condicionantes da legislação aplicada à ZFV, com exceção aos listados no quadro 2.  
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Quadro 2: Produtos impossibilitados de receber a isenção do IPI 

 
Fonte: Gouveia, 2016 

 

b) Delimitação geográfica do processo de industrialização: os produtos devem sofrer 

o processo de industrialização nos limites geográficos das ALCs; 

c) Matéria-prima de origem regional: restrita aos produtos de origem animal, vegetal 

ou mineral, salvo os minérios do Capítulo 26 da NCM, ou agrossilvipastoril; 

d) Procedência de matéria-prima regional: quanto à procedência da matéria-prima 

para sua classificação como de origem regional, é estabelecido que basta que o processo de 

extração, coleta, cultivo ou criação animal seja realizada dentro dos limites legais da Amazônia 

Ocidental, constituída pelos Estado do Acre, Estado do Amazonas, Estado de Rondônia e Estado 

de Roraima, ou nos limites do Estado do Amapá, exceto as ALCs de Roraima, que não preveem 

a procedência do Estado do Amapá como válida para constituir matéria-prima de origem 

regional. O quadro abaixo ilustra as áreas de procedência válida por ALC (p.13). 

 

Quadro 3: Procedência de Matéria-Prima 

 
Fonte: Gouveia, 2016 

 

A procedência da matéria-prima regional, pode ser dividida em: 
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1. Preponderância absoluta:  na composição final do produto incentivado, o percentual 

de matéria-prima regional deve ser superior a 50%; 

2. Preponderância relativa: na composição final do produto incentivado, a participação 

da matéria-prima regional deve ser superior a qualquer outra matéria-prima não-

regional; e  

3. Preponderância por importância: quando a presença de determinada matéria-prima 

for indispensável para dar a característica essencial ao produto final e sua ausência 

ou substituição por outra matéria-prima conferir a ele natureza diversa (14). 

Existe especificidade no caso da matéria-prima água, que não é considerada no 

reconhecimento da preponderância de matéria-prima regional, salvo nas seguintes condições: 

quando estiver intrinsecamente contida na matéria-prima; quando for resultante de reações 

químicas do processo produtivo; quando o produto final for a própria água; e quando a água 

utilizada possuir especificidades apenas encontradas na região pelas particularidades do local em 

que ocorreu sua extração e que seja determinante das características do produto final (p.15). 

e) Projeto técnico-econômico aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA. 

 

3.2.3.2 Procedimentos Administrativos 

 

A empresa legalmente constituída deverá elaborar o projeto técnico-econômico e 

encaminhar para a análise e aprovação da SUFRAMA, ao ser aprovado, a empresa deverá conter 

cadastro válido junto à SUPRAMA e solicitar o Laudo de Operação após concluída a 

implantação, total ou parcial, das instalações industriais. 

 

3.2.3.3 Manutenção do benefício 

 

Para garantir a manutenção do benefício a empresa deve observar a legislação pertinente. 

O Roteiro do Incentivo Fiscal elaborado por Gouveia (2016, pç.22), traz de forma geral, esses 

principais compromissos:  

a) Executar o projeto técnico-econômico de acordo com as especificações com que foi 

aprovado, observando rigorosamente as alterações ou recomendações contidas em seu 

ato aprobatório; 

b) No caso de compra da matéria-prima de origem regional, observar sua procedência a 

fim de garantir que a extração, coleta, cultivo ou criação animal esteja sendo realizada 

dentro das áreas de procedência válida para ZFV, conforme explicitado na seção 

Matéria-prima regional; e 

c) Facilitar a elaboração do Relatório de Acompanhamento a ser realizado 

periodicamente pela SUFRAMA, a fim de atestar os critérios de preponderância de 

matéria-prima regional; 
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d) Manutenção regular do cadastro junto a SUFRAMA, por meio da realização anual 

do procedimento de recadastro, através de formulário próprio disponível na área restrita 

da empresa, acessada pelo endereço eletrônico https://servicos.suframa.gov.br/servicos; 

e) Renovação do LO quando o mesmo tiver prazo de validade determinado 

f) Manter placa indicativa da aprovação do empreendimento, localizada em sua planta 

industrial, de acordo com modelo aprovado pela SUFRAMA; 

g) Manter-se em dia com suas responsabilidades fiscais, junto à Receita Federal, e com 

as obrigações trabalhistas; 

h) Atentar para manutenção da licença ambiental; 

i) Informar os indicadores industriais que eventualmente forem solicitados pela 

SUFRAMA, dentro do prazo estipulado, sob pena de ter o cadastro da empresa 

bloqueado; 

j)  Pagar em dia eventuais taxas (TCIF ou TS) emitidas pela SUFRAMA contra a 

empresa, sob pena de ter o cadastro da empresa bloqueado; 

k) Permitir aos servidores da SUFRAMA, ou a seu serviço, desde que devidamente 

identificados e credenciados, amplo, geral e irrestrito acesso a quaisquer de suas 

instalações fabris, bem como aos livros, demonstrações contábeis, fiscais e sistemas de 

informações, informatizadas ou não. 

 

3.3 A importância da Zona Franca Verde para o desenvolvimento regional 

 

Com a redução da carga tributária causada pela ZFV sobre os Produtos Industrializados, 

no qual incide, o valor final do produto será menor que os seus concorrentes que não contém 

esse benefício fiscal, aumentando a sua competitividade no mercado, bem como, propiciando o 

aumento da produção, além de valorizar a matéria-prima local.  

Isso reflete na população local, de forma a promover o aumento da renda, decorrente do 

aumento da produção e também, gerar novos empregos. Todos esses fatores, contribuem para o 

desenvolvimento regional, demonstrando assim, a importância da Zona Franca Verde para o 

desenvolvimento regional. 

 

Considerações Finais 

 

As expectativas do Zona Franca Verde para o futuro, consistem na promoção do 

desenvolvimento socioeconômico sustentável, de modo, a promover a valorização da matéria-

prima local, bem como, dos produtos produzidos regionalmente, aumentando o número de 

empregos e renda, além de promover a integração nacional. 

A proposta da ZFV é viável e praticável. Ela possibilita que produtos produzidos na área 

de influência pré-definida, circule em nível nacional com redução de parte da carga tributária 

nas operações de venda. Isso faz com que, os produtos, ganhem novos mercados, além de 

adquirir maior visibilidade.  
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Assim, todos os envolvidos no seu processo produtivo, também ganham. A população 

local, parece ser a principal beneficiada com esse incentivo do Governo Federal. Desta forma, as 

práticas mais comuns, como extrativismo, coleta, pesca, agricultura, dentre outras, são 

valorizadas pela ZFV, gerando não só renda, mas também poder de consumo para a população 

envolvida nos processos produtivos, e também, incentivando investimentos e abertura de novas 

vagas de emprego no mercado regional. 

Portanto, a Zona Franca Verde, apresenta grande importância para o desenvolvimento 

regional, mas precisa ser mais divulgada, principalmente nas áreas com menos recursos e acesso 

a informação. Também se faz necessário, palestras ou mesmo cursos, para capacitar os que 

podem usufruir do incentivo fiscal, a fim de promover a integração nacional almejada.  
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Resumo: O presente trabalho teve a proposta de analisar o contexto das agroindústrias e o 

desenvolvimento de ambas dentro da cidade de Ituiutaba–MG. O mesmo teve o objetivo de 

discorrer sobre os conjuntos de atividades relacionadas às devidas transformações de matérias-

primas que interagem dentro da agricultura, pecuária, silvicultura, etc. O trabalho contou com 

uma pesquisa teórica e um trabalho de campo em algumas empresas citadas. Discorrendo então 

que agroindústria é um segmento que vai desde o fornecimento de insumos agrícolas até o 

consumidor, traz em comparação a outros segmentos industriais da economia, ela apresenta certa 

originalidade decorrente das características fundamentais das matérias-primas: sendo a 

sazonalidade, perecibilidade e heterogeneidade. A agroindústria brasileira é um dos setores mais 

próspero que superou grandes desafios decorrentes nos últimos anos, gerando então renda e 

emprego, diante esse crescimento das fronteiras agrícolas e a expansão da produção 

agroindustrial especificamente, vem o aumento da importância de estratégica do pólo de 

produção alimentício para o mercado internacional, porém o Brasil vem se mostrando 

competitivo cada vez mais. Em termos mais simples podemos afirmar que a agroindústria é 

apenas um dos itens da chamada organização de produção, que envolve todo o processo de 

produção desde as atividades chamadas porteira trazendo então os insumos, sementes, máquinas, 

equipamentos e a mão-de-obra, onde os agricultores geram sua própria matéria prima, 

analisando então a transformação das indústrias e do comércio de produção chegando até o 

consumidor. A agroindustrialização pode proporcionar uma integração dentro do setor rural 

chamado de agricultura familiar, os produtos desse movimento em sua maioria são sempre 

produzidos em um único período do ano impulsionando a padronização da produção e garantir 

sua própria oferta durante todo ano. Esse movimento proporciona e comercializa a própria 

produção tornando as famílias mais independentes dos complexos agroindustriais. Em análise 

final podemos citar que dentro da cidade o agronegócio e denominado através da soja, milho, 

pecuária e indústrias leiteiras além de ser rodeada pela agricultura familiar. O campo feito teve 

como observar os principais elementos e fontes de agroindústrias, a visita foi feita nas indústrias 

Canto de Minas; BP Biocombustíveis; Frigorífico JBS; Nestlé; Laticínios Baduy (Fazendeira). 

 

Palavras-Chaves: Agroindústria; Agricultura familiar; Ituiutaba - MG.  
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Resumo: o presente trabalho busca caracterizar a produção de leite na Comunidade Canoa em 

Ituiutaba (MG); sendo que a venda do leite é a principal fonte de renda para seus moradores. A 

produção de leite no Brasil sofreu diversas mudanças nas últimas duas décadas; dentre as quais 

podemos citar a exigência do resfriamento para a coleta do leite e a presença de novas 

tecnologias nas unidades produtoras. A metodologia utilizou o levantamento bibliográfico em 

fonte primárias, bem como idas a campo nas propriedades e entrevistas com os produtores 

familiares. Foi possível verificar que a produção de leite na Comunidade Canoa é realizada com 

mão de obra familiar, as propriedades são administradas pelo chefe da família e todas possuem o 

tanque de expansão para resfriamento do leite. 

 

Palavras-Chave: Agricultura familiar; leite; comunidade Canoa. 

 

 

Introdução 

 

O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo; de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua produção foi de 33,62 bilhões de litros no ano 

de 2016, ficando atrás apenas da União Europeia, Estados Unidos, Índia e China. As atividades 

pecuária tanto no que se refere a produção de leite e criação de gado está presente em todas as 

regiões brasileiras. 

Na produção de leite, a região Sul é a maior produtora, com 12,45 bilhões de litros, sendo 

responsável por 37% da produção nacional. A Região Sudeste teve a segunda maior produção 

em 2016, representando 34,3% do total. Já o estado de Minas Gerais se consolidou como maior 

produtor de leite do país, apesar de ter produzido 1,9% a menos do que em 2015 (8,97 bilhões de 

litros). 
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Apesar do enorme avanço das atividades agropecuárias no Brasil nos últimos 50 anos, a 

produção não é homogênea em termos de qualidade e quantidade entre as regiões e os estados. A 

inserção de inovações tecnológicas nessa atividade tem crescido principalmente com a melhoria 

genética, nas condições de alimentação do rebanho de armazenagem e transporte do leite até os 

lacticínios e com o tratamento de doenças. No entanto, o país ainda carece de inovações 

tecnológicas no setor, principalmente dos agricultores familiares, principais sujeitos produtores 

de leite do território brasileiro. 

A modernização da produção leiteira, sobretudo a partir dos anos 2000, provocou 

diversas alterações, oriundas da adoção de novas tecnologias entre as quais podemos citar as 

ordenhadeiras mecânicas, os tanques de expansão e o melhoramento genético do rebanho. Essa 

realidade também pode ser constatada entre os produtores familiares da Comunidade Canoa, 

localizada a 42 quilômetros de distância da sede do município de Ituiutaba (MG), representado 

na Figura 1: 

 

Figura 1: Localização da comunidade Canoa no município de Ituiutaba (MG), 2018. 

 
Fonte: Na figura. 
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2 Metodologia de Trabalho 

 

Este trabalho é fruto de resultados parciais obtidos na pesquisa de mestrado bem como de 

discussões realizadas no Grupo de Estudos e Pesquisas Agrárias e Trabalho (GEPEAT), 

juntamente com projetos desenvolvidos na área de geografia agrária durante a graduação. A 

escolha da comunidade Canoa, se deu pela presença da mão de obra familiar, o tamanho das 

propriedades e a atividade da pecuária leiteira que é o alvo desta investigação. 

O objetivo da pesquisa é caracterizar a produção de leite na comunidade Canoa, 

buscando compreender como ela é praticada nos dias atuais. Para tanto, o caminho metodológico 

percorrido até a atual fase em que se encontra a pesquisa contou com o levantamento 

bibliográfico em livros, dissertações e artigos que são pertinentes à temática, em seguida, foi 

realizado o trabalho de campo para o reconhecimento da área de estudo, que envolveu até o 

momento, observações nas propriedades que produzem leite, entrevista com os produtores 

familiares, e registro fotográfico. 

A pesquisa de campo foi feita por meio de observações nas propriedades, com a 

realização de entrevistas semiestruturadas para obter dados sobre a produção leiteira; o rebanho 

e a comercialização do produto. Do total de 11 produtores de leite, foram entrevistados 7; o 

campo foi realizado nos dias 18 e 25 de março de 2018; não foi possível visitar todas as 

propriedades, chovia bastante e as estradas da comunidade não possibilitaram o acesso às 

propriedades mais distantes. Com o uso do GPS foram coletadas as coordenadas geográficas 

referentes ao curral de cada propriedade, gerando o mapa da área de estudo. 

 

3 Resultados e Discussão 

  

Neste estudo, compreendemos a agricultura familiar pela perspectiva apresentada por 

Silva (2011) que a caracteriza pelo elo existente entre terra, trabalho e família; possuindo, ainda, 

uma estreita relação de pertencimento com o território, sendo, portanto, um segmento que tem 

seus próprios costumes e valores, práticas, saberes e crenças. 

Delfino (2016, p. 51) destaca que “ tal atividade se caracteriza por sua forma de 

organização produtiva ser de responsabilidade exclusivamente do grupo familiar, onde este é 

responsável por todo o processo produtivo, desde a escolha da cultura, diversificação, tipo de 

plantio e escoamento da produção”. 
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O leite é um dos seis primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira, 

estando à frente de produtos agrícolas tradicionais, como o café e o arroz, de acordo com dados 

do Banco do Brasil (2010). É nesse contexto de valorização da produção leiteira que Delfino 

(2016, p. 19) coloca que “a produção leiteira passou por muitas transformações, advindas do 

processo de modernização da agricultura brasileira”. 

O processo de modernização da agricultura também repercutiu sobre o sistema 

agroindustrial do leite no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, embora de forma menos 

pronunciada que dentre outros setores da agricultura. Desta forma, ocorreu o desenvolvimento 

de setores voltados para a produção de insumos e equipamentos para a agricultura e a crescente 

demanda por leite e derivados. (SANTOS, 2004, p. 62). 

A produção leiteira está presente em todo o território brasileiro, espalhada por todas as 

regiões de forma heterogênea, em grandes fazendas ou pequenas propriedades; contudo Zoccal 

et al (2005, p. 6) aponta que “entre os agricultores familiares, a pecuária de leite é uma das 

principais atividades desenvolvidas. 

Os anos 1990 marcaram o setor de laticínios com significativas transformações 

apontadas por Gobbi (2006), entre as quais a autora destaca a abertura comercial do mercado em 

1991, juntamente com a liberalização do preço do leite e à criação do Mercosul (Mercado 

Comum do Sul), a estrutura de todo o setor lácteo foi modificada, trazendo a modernização e 

aumentando a concorrência. Com o processo de globalização e os países abrindo seus mercados 

ao exterior, foi necessário que a economia brasileira também se internacionalizasse, como 

aponta a autora.  

No município de Ituiutaba a pecuária leiteira é uma atividade de grande 

representatividade, sendo uma importante fonte de renda para os pequenos produtores 

familiares. A partir da década de 1990, a cadeia produtiva do leite em Ituiutaba, assim como em 

Minas Gerais e no Brasil sofreu grandes e profundas transformações na sua estrutura e 

organização. Sobre tais mudanças observa-se que 

A mudança de atividade (lavouras de arroz, milho, algodão...) para pecuária de leite 

gerou novas relações que são visualizadas no campo e no urbano de Ituiutaba. A instalação de 

uma grande empresa multinacional (Nestlé) passou a reestruturar as relações comerciais, 

econômicas, sociais e políticas no município. Sua presença gerou a necessidade entre os 

fazendeiros de se adaptarem ao sistema tecnológicos que a Nestlé exigiu, “tudo por uma melhor 

qualidade do produto”. A instalação passa a ser a causa e consequência da especialização leiteira 
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na microrregião de Ituiutaba e o seu nome passa a ter um importante significado para a cidade. 

(GOBBI, 2006, p. 118). 

Cruz; Bacha (2015) também corroboram com Gobbi ( 2006) sobre as importantes 

mudanças ocorridas no setor leiteiro no início da década de 1990; concomitantemente com as 

mudanças que estavam ocorrendo na economia brasileira, os autores destacam a abertura 

econômica, a criação do Mercosul, a implantação do Plano Real com a queda da inflação, 

juntamente com o aumento da renda do brasileiro e o fim do tabelamento do preço do leite; 

destacando ainda que com tais modificações muitos produtores abandonaram a atividade ou 

tiveram diminuição nos lucros, a modernização da produção seria o caminho para melhorar a 

situação. 

Dessa forma, a solução, para os produtores permanecerem no mercado, foi investir em 

tecnologias para aumentar a quantidade produzida e melhorar a qualidade do produto. Assim a 

modernização do setor ganha grande destaque no período. (CRUZ; BACHA, 2015, p. 16). 

Diante das exigências do mercado os pequenos produtores de leite não contam com 

conhecimentos e tecnologias capazes de promover o seu desenvolvimento; com isso as pequenas 

propriedades apresentam uma menor produtividade e renda reduzida, o que acaba provocando o 

desmantelamento das famílias e o abandono da produção de leite como aponta Bonadio et al 

(2005). 

Outro autor que aponta as dificuldades para produzir o leite é Zoccal et al. (2005) ao 

elencar que a atividade exige auto grau de investimento, sobretudo em animais e pastagens se 

compararmos com outras atividades agrícolas realizadas em pequenas propriedades; muitas 

vezes; por ter investido todo o seu capital, o produtor permanece ao longo de toda a sua vida na 

produção leiteira. 

Silva (2015) e Zoccal (2005) destacam as várias alterações ocorridas na produção 

leiteira, com novas exigências que buscam; aumentar a produção, implantar novas tecnologias 

nas propriedades e aumentar os níveis de qualidade do leite. Tais exigências, comprometem a 

permanência do pequeno produtor familiar na atividade, uma vez que não dispõe de recursos 

para fazer todas as adequações dentro dos prazos estabelecidos. 

É neste contexto que buscaremos caracterizar a produção leiteira na comunidade Canoa; 

por meio das entrevistas com os produtores de leite e com os dados obtidos sobre a 

infraestrutura, o rebanho, a mão de obra e a venda do leite foi possível traçar o perfil atual da 

produção leiteira. 
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A produção de leite é a principal atividade econômica entre os produtores familiares do 

município de Ituiutaba (MG); Gobbi (2009) destaca que “essa atividade ganhou força na década 

de 1970, quando Ituiutaba ampliou o rebanho bovino e, consequentemente, a produção leiteira”. 

A pecuária leiteira é praticada por grandes, médios e pequenos produtores. 

Existem três agroindústrias de leite instaladas na cidade de Ituiutaba, juntas produzem os 

mais variados produtos lácteos como leite condensado, manteiga, leite em pó, iogurtes e vários 

tipos de queijos. É neste contexto que buscamos caracterizar a produção de leite em uma das 

comunidades do município; pela perspectiva do pequeno produtor familiar. 

Os produtores de leite entrevistados possuem em média 49 anos de idade, a maioria dos 

produtores familiares tem um baixo grau de escolaridade; sendo que dentre os 7 entrevistados, 6 

não terminaram o ensino fundamental e um possui o ensino médio incompleto. Quanto ao tempo 

que estão na atividade leiteira, todos os entrevistados afirmaram que produzem leite a mais de 15 

anos, e foram enfáticos ao afirmar que pretendem continuar na atividade pois não saber fazer 

outro trabalho. 

A produção de leite é vendida para as duas maiores agroindústrias de leite da região, 

ambas localizadas na cidade de Ituiutaba (MG), o valor do litro de leite é vendido por 

aproximadamente 1 real. Apenas 1% da produção de leite é transformada em queijos, requeijões 

e doces, destinados ao consumo das famílias. A média de produção diária de leite é de 145 litros 

por produtor, porém há variações entre 90 e 450 litros por dia. 

A pecuária é uma atividade de grande relevância no município de Ituiutaba (MG); a 

produção de leite é um segmento que se destaca, devido ao seu caráter de complementaridade à 

renda dos pequenos produtores familiares. A aquisição de tanques de expansão e de 

ordenhadeiras mecânicas evidencia que mesmo não sendo uma produção altamente 

especializada, aos poucos o processo produtivo do leite em Ituiutaba está se tornando mais 

tecnológico.  

Na última década, a produção de leite na comunidade Canoa começou a se modernizar, 

assim como em outras partes do Brasil, a ordenhadeira mecânica permite ordenhar um maior 

número de vacas em menos tempo, o que agiliza o manejo com os animais, 5 dos produtores 

questionados já possuem o equipamento1; adquirido de forma parcelada em até 36 vezes, o 

pagamento é feito com a venda do próprio leite.  

                                                                 
1 Na comunidade Canoa, o produtor de leite pagou R$ 17.000,00 pelo ordenhadeira canalizada, já o modelo de 

ordenha semi canalizada é mais barato e custa em torno de R$ 14.0000,00.  
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Dentre as propriedades pesquisadas não existe mais o transporte de leite em latões; o leite 

é refrigerado em tanques de expansão, uma exigência das agroindústrias para a compra do leite. 

A capacidade dos tanques de resfriamento varia de 200 litros até 1000 litros como apresentado 

na Figura 2. 

 

Figura 2: Tanque de armazenamento do leite e sala de ordenha; curral calçado e vacas sendo 

alimentadas com silagem na comunidade Canoa, 2018. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

 

A pecuária de leite está exigindo cada vez mais o aumento de capital para investimento, 

principalmente para o melhoramento genético dos animais, da infraestrutura dos currais e 

manejo das pastagens, quando comparada com outras atividades desenvolvidas no campo como 

a agricultura. Diante desta situação, os produtores familiares buscam adquirir tecnologias que 

prometem aumentar a produção e melhorar a qualidade do leite, mas não dispõem do capital 

necessário para estas aquisições. 

Em poucas palavras, pode-se dizer que o meio rural brasileiro se urbanizou nas duas 

últimas décadas, como resultado do processo de industrialização da agricultura, de um lado, e, 

de outro, do transbordamento do mundo urbano naquele espaço que tradicionalmente era 

definido como rural. Como resultado desse duplo processo de transformação, a agricultura – que 

antes podia ser caracterizada como um setor produtivo relativamente autárquico, com seu 

próprio mercado de trabalho e equilíbrio interno - se integrou no restante da economia a ponto 
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de não mais poder ser separada dos setores que lhe fornecem insumos e/ou compram seus 

produtos. (SILVA, 1999, p. 2). 

A administração de todas propriedades é realizada pelo produtor ou familiares como 

esposa e filhos. A ordenha do leite é feita pelo produtor e sua família de uma a duas vezes ao 

dia. Uma característica importante dos produtores familiares é a administração das propriedades 

que fica sob responsabilidade dele ou de outro membro da família; confundindo-se muitas vezes, 

a figura do administrador com a do proprietário (ZOCCAL et al., 2005). 

Cada propriedade possui em média 20 vacas leiteiras, os bezerros machos ficam na 

propriedade até a época da desmama que ocorre com aproximadamente um ano, quando são 

vendidos, constituindo uma fonte de renda complementar ao pequeno produtor. Já as bezerras 

são criadas nas propriedades para aumentar o rebanho; foi possível constatar que nenhum dos 

produtores utiliza a inseminação artificial para o melhoramento do plantel. A raça que 

predomina é o Girolando, fruto do cruzamento das raças Gir e Holandesa, cada rebanho possui 

um touro reprodutor, geralmente de uma dessas duas raças; como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3: Coleta de leite pelo caminhão, rebanho leiteiro e áreas de pastagens na comunidade 

Canoa, 2018. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

 

De um modo geral, a produção de leite na comunidade Canoa vem se especializando ao 

longo dos anos, os pequenos produtores pretendem continuar na atividade, e buscam investir em 
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tecnologias para melhorar e aumentar a produção do leite. Sem o dinheiro necessário para a 

compra de equipamentos, muitos deles fazem a compra parcelada dos insumos, comprometendo 

a renda mensal do leite para o pagamento da dívida. 

 

Considerações Finais 

 

Nota-se que a partir da década de 2000, a cadeia produtiva do leite em Ituiutaba, assim 

como em Minas Gerais e no Brasil sofreu grandes e profundas transformações na sua estrutura e 

organização. As mudanças na pecuária leiteira no município de Ituiutaba se tornam evidentes 

quando observamos os produtores familiares da comunidade Canoa. 

Diante das questões abordadas podemos destacar que a produção de leite é a principal 

fonte de renda para os moradores da comunidade, a esta atividade eles dedicam a maior parte de 

sua mão de obra; a infraestrutura das propriedades está sendo reestruturada a partir da 

modernização da atividade leiteira; que vem passando por mudanças substanciais, incorporando 

novas formas de manejo e gestão, insumos, medicamentos e equipamentos, quer dizer; mudando 

a maneira de se produzir leite na comunidade Canoa. 
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo geral, analisar as transformações das produções 

ocorridas no espaço agrário da MRG de Frutal-MG, tendo como recorte temporal o período de 

1980 a 2010. Desta forma, a metodologia se constitui entre 4 etapas, sendo elas: levantamento 

bibliográfico, coleta e tabulação de dados censitários, organização e síntese dos dados e análise 

dos resultados obtidos. Deste modo, a coleta e tabulação de dados, será feita pelos cultivos 

temporários, como por exemplo, cana-de-açúcar, soja e milho, estabelecendo relações das 

atividades, bem como a dinâmica econômica, políticas públicas e social que regem sobre a MRG 

de Frutal-MG. 
 

Palavras-Chave: Espaço agrário; Transformação Espacial; Modernização da Agricultura; 

 

 

Introdução 

 

O Brasil é um dos países que apresenta grande porcentual de produção de alimentos de 

origem animal e vegetal advindo do meio agrário. Deste modo, o país se encontra entre um dos 

maiores produtores do mundo, fornecendo produção de alimentos a nível nacional e 

internacional, tornando um aspecto essencial para campo de estudos, como por exemplo, o 

desenvolvimento do meio agrário no Brasil. 

De acordo com a CooperFibra, (2017, s/p), o Brasil ultrapassou a Austrália e a China na 

exportação de produtos agrícolas do mundo e está atrás apenas de potências como Estados 

Unidos e União Europeia. Sendo assim, o país segue como o terceiro maior exportador agrícola 

e, em 2018, deverá ser o principal comerciante mundial de soja. 
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Neste sentido, a modernização da agricultura norteou mudanças e novas dinâmicas no 

campo rural, visto sobre as mecanização, insumos agrícolas e modificações na estrutura genética 

das sementes, possibilitando uma maior adaptação e resistência em diversos ambientes. 

Por isso é viável a compreensão cada vez maior sobre a utilização da terra, que hoje 

devido ao crescimento, se tornou um espaço excessivo no que se refere à produção agropecuária, 

voltada principalmente para as monoculturas. 

Diante do exposto, nota-se que é importante estabelecer o perfil agrário de uma 

determinada região, uma vez que através desse perfil econômico, se pode estabelecer relações 

das atividades, bem como a dinâmica econômica, políticas públicas e social que regem nestas 

localidades, assim como também compreender como se dá os avanços e os processos das 

cultivares em questão, sendo estas, importantes bases econômicas do Brasil, ao longo de sua 

história. 

Assim, como parte da obra de pesquisa deste trabalho, se faz necessário estabelecer o 

perfil agrário da Microrregião Geográfica de Frutal-MG, localizada no Estado de Minas Gerais, 

mais sucintamente na Mesorregião Geográfica do Triangulo Mineiro/Alto Parnaíba, para atribuir 

análises desta região para esta pesquisa, visto pelos diferentes tipos de culturas temporárias e 

permanentes que permeiam à região e também compreender o desenvolvimento acerca do 

tempo, bem como a relação das políticas públicas com a agricultura e pecuária e o que propiciou 

a expansão, conforme demonstrado no Mapa 01.  
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Mapa 01: Localização da Microrregião Geográfica de Frutal/MG. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2015. 

Org.: BORGES, M. A. 2017. 

 

 

Diante ao exposto, justifica a importância desta presente pesquisa, na ideia de estabelecer 

o perfil agrário da MRG de Frutal-MG, pois desempenha um papel importantíssimo na produção 

de produtos primários. Salienta-se destacar sobre a influência que a metamorfose dessa região ao 

longo do tempo, permitirá fazer melhores análises em relação às políticas públicas 

governamentais e os aspectos culturais deste local. 

Portanto, essa pesquisa tem como objetivo principal, a espacialização do espaço agrário 

do MRG de Frutal-MG, com suporte de ferramentas das Geotecnologias e dos dados censitários 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - (IBGE), analisando os dados de quantidade 

produzida dos anos de 1980 e 2010. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

Para dar finalidade a este trabalho, fez-se necessário elaboração em etapas para concluir 

o objetivo. A primeira etapa foi feita por levantamento bibliográfico acerca da temática 

proposta, ou seja, sobre questões da produção da MRG de Frutal-MG; assuntos como a história 

da agricultura e o desenvolvimento da transformação do território, entre outras temáticas que 

colaborou para a pesquisa. 
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A segunda etapa, consentiu em prática de coleta e tabulação de dados censitários, obtidos 

através de meio de comunicações virtuais, como em particular “Web site” do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, através do sistema de recuperação automática (SIDRA) dos 

anos de 1980 a 2010. Esses dados são referentes a variáveis selecionadas por grau de 

importância agropecuária no cenário regional, sendo eles os cultivos temporários, como por 

exemplo, o (cana-de-açúcar, soja e milho). 

Na terceira etapa, houve consecutivamente a organização e síntese dos dados no recorte 

espacial condizente a pesquisa, visando à compreensão no espaço agrário referente as variáveis 

que apresentavam aos dados, visto que foram analisadas no víeis de décadas, para verificação de 

diferenças estatísticas da produção agrícola acerca do tempo. 

Já a quarta etapa, lidou a analisar os resultados obtidos com a projeção de dados 

agropecuários, e desta forma, discorrer sobre o comportamento dos índices de produção primária 

entre 1980 e 2010, demonstrando as principais características de sua dinâmica quantitativa, e as 

pluriatividades existentes no meio rural da MRG de Frutal-MG. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

3.1 Origem e desenvolvimento da agricultura 

 

Desde os primórdios, os seres humanos procuravam uma forma constante de 

alimentação, para que deixassem a prática do nomadismo e poderem ter uma reserva de 

alimentos. Este fato, ocorre no período histórico denominado neolítico, em que os humanos 

conseguiram dominar e aplicar agropecuária. Vale ressaltar, que antes do neolítico viviam 

basicamente da caça, pesca e colheita. De acordo com Mazoyer e Roudart, (2010, p. 45), 

Os primeiros sistemas de cultivo e de criação apareceram no período neolítico, há 

menos de 10 mil anos, em algumas regiões pouco numerosas e relativamente pouco 

extensas do planeta. Originavam-se da autotransformação de alguns dos sistemas de 

predação muito variados que reinavam então no mundo habitado. Essas primeiras 

formas de agricultura eram certamente praticadas perto de moradias e aluviões das 

vazantes dos rios, ou seja, terras já fertilizadas que não exigiam, portanto, 

desmatamento. 

 

Neste viés, com a evolução das relações socias e econômicas a sociedade passa por 

diversas mudanças complexas. Um desses exemplos, é o feudalismo que se consolidou entre os 

séculos VIII a XV, o modelo agrícola utilizado nesse período é chamado de 3 afolhamentos que 

se consistia na rotação de culturas para o melhor aproveitamento do solo utilizado. De acordo 

com Oliveira, (2007, p. 14), o senhor feudal possuía relações com os servos para a produção em 
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suas terras, este acordo se consistia em delimitar um território do proprietário para seu servo 

poder trabalhar. 

Deste modo, encaminhando o contexto agrícola para o Brasil no cenário de crise em 

1929. Observe-se que o país diversificou suas culturas, como tentativa de amenizar o fenômeno 

causado pela quebra da bolsa de Nova Iorque. Vale salientar, que os Estados Unidos eram um 

dos maiores compradores de café do Brasil, assim afetando diretamente a economia brasileira. 

Para Martins e Krilow, (2015, p. 10), 

Todo o processo desencadeado pela Grande Depressão, além de acentuar a intervenção 

do Estado na economia e gerar uma mudança considerável na dinâmica econômica, 

serviu fundamentalmente para demonstrar a fragilidade econômica do Brasil, ou seja, 

um país muito exposto a qualquer alteração internacional. 

 

Atualmente no Brasil, o agronegócio é predominante na economia. Sendo assim, nota-se 

que o país ainda continua com um caráter agrícola, desta forma observa-se que a agricultura 

deixou de ser para subsistência. Sendo agora, privilegiadamente voltada para o comércio, ou 

seja, para o capitalismo. 

Vale ressaltar as problemáticas causadas pela agricultura e pecuária no país. Entre elas 

estão: contaminação da natureza por elementos ativos presentes nos agrotóxicos, devastação da 

biodiversidade, má distribuição de terras, intoxicação alimentar, doenças de maneira geral, entre 

outros. 

 

3.2 Uma perspectiva da modernização da agricultura 

 

A partir da década de 1960 o Brasil passou por uma transição, conhecida como 

“modernização do campo”, atingindo principalmente as regiões Sul e Sudeste, 

consequentemente expandindo em outras áreas a partir da década de 1970. 

Desse modo, o espaço agrário brasileiro passou por variáveis mudanças de cenário, 

contribuindo de certo modo, positivo, devido a inserção de tecnologia rural, onde seu objetivo 

era sair do modo arcaico, para se tornar uma produção de grande escala, cooperando para um 

progresso da economia nacional e um aumento significativo de produção. 

Segundo MARTINE, (1987), as ferramentas e a forma de execução da modernização 

agrícola favoreceram obviamente uma elevação na escala de produção e um alto índice de valor 

do preço da terra, que resultaram no aumento do grau de concentração da propriedade 

diminuindo o acesso à terra pela pequena produção. 
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Sendo assim, a modernização da agricultura no Brasil foi um grande pilar, porém atingiu 

tanto positivamente, quanto negativamente, pois com a adição de maquinários, houve um grande 

impacto de desemprego no campo, cabido ao fato da máquina industrial, como exemplo os 

tratores, substituir a mão-de-obra e assim “forçando” os trabalhadores do local a seguir novas 

alternativas, esse processo ficou conhecido como êxodo rural. 

Mas a verdade, é que a modernização da agricultura no Brasil tende a implementar 

incentivos apenas para determinadas ocasiões, tais como, a elite rural, seguindo os formatos 

capitalistas para fortalecer a produção agrícola. Assim, Neto, (1985, p. 27), salienta-se que, “a 

chamada modernização da agricultura não é outra coisa, para ser mais correto, que o processo de 

transformação capitalista da agricultura, que ocorre vinculado às transformações gerais da economia 

brasileira recente”. 

De acordo com Bianchini e Medaets, (2013, p. 1), o cenário agrícola em um determinado 

período, foi nomeado de Revolução Verde, sendo iniciada após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, na qual, apresentou uma reviravolta na situação de produção de alimentos, assim 

dando maior ênfase não somente ao uso de maquinários modernos, como também ao de insumos 

agrícolas como os fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas e novas sementes. Guimarães, 1982, p. 

144), discorre que,  

A “revolução verde” foi idealizada para salvar a agricultura do mundo subdesenvolvido 

de uma suposta incapacidade de vencer os obstáculos tecnológicos, pois não estava nos 

planos de seus idealizadores ajudar os países atrasados a remover o maior de todos os 

obstáculos: as estruturas tradicionais. 

 

Com toda modernização rural em alta, o uso de fertilizantes e agrotóxicos tornou-se 

necessário a partir da década de 1960, com o objetivo de alcançar maior rentabilidade e 

produção de grãos para suprir a demanda local. 

Segundo Graziano Neto (1985), entre 1965 e 1975 o consumo de fertilizantes teve um 

aumento à taxa média de 60% ao ano, enquanto que os agrotóxicos mantiveram numa média 

anual de 25%. Desta forma, é nítido que a modernização da agricultura brasileira foi de grande 

tendência para a elevação de produção, onde consequentemente trouxe um perfil diferente e um 

cenário de evolução rural. 
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3.3 A Transformação do Espaço Agropecuário da Microrregião Geográfica de Frutal/MG 

de (1980 a 2010) 

 

Nota-se, que a expansão do setor sucroalcooleiro no Brasil, foi bastante importante para 

economia do país, sendo visto desde o período colonial. Deste modo, a tabela 1, representa a 

produção de Cana-de-açúcar na MRG de Frutal-MG, neste víeis, o ano de 2010, demonstra 

grande produtividade em sua totalidade, chegando a apresentar cerca de “13325040” toneladas 

na MRG. Neste contexto, vale salientar que perante a década de 70 o território brasileiro passava 

por uma crise petrolífera, resultando o governo incentivar produtores a cultivar a cana-de-açúcar 

para suprir a demanda que o mercado vinha solicitando mercado. 

De acordo com os danos de 1970, nota-se que o mercado se encontrava voltado para 

produção de arroz é que devido a este novo incentivo e exigência do mercado, mudaria o cenário 

de cultivo na MRG. De acordo com os autores Carvalho et al. (2013), explica que “diante de tal 

crise, o país passou a estudar alternativas que visassem à substituição do mesmo e seus 

derivados por uma fonte energética mais barata, onde o PROÁLCOOL (Programa Nacional do 

Álcool) teve uma maior aceitação para suprir”. Vale salientar, que no Brasil, o Programa 

Proálcool surgiu nos anos 70 em resposta à crise internacional do petróleo. Assim, como ponto 

de partida, a MRG de Frutal-MG, passou apresentar como uma das áreas destinadas a essa 

monocultora. Segundo Inácio, (2014, p. 60) explica que, 

As atividades de produção do setor sucroalcooleiro avançam sobre o território do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba desde o início dos anos 2000, e compreendem 

grande parte das áreas agricultáveis antes ocupadas por lavouras de grãos e pela 

pecuária extensiva. Assim sendo, houve uma ampliação dos investimentos de capital 

privado de grupos empresariais que incentivam a produção de açúcar e álcool 

destinados à exportação e atendimento das demandas do mercado interno de Minas 

Gerais e Brasil. 

 

Deste modo, municípios como Frutal e Itapagipe, apresentaram níveis em toneladas 

elevados entre aos outros municípios, visto mesmo com outros cultivares na MRG, a cana-de-

açúcar foi de extrema importância para crescimento econômico, se tornando parte como grande 

negócio para os produtores rurais. Vale ressaltar que entre os municípios presente na MRG de 

Frutal-MG, existem algumas usinas sucroalcooleiras, que de certo modo, ajudam elevando os 

indicies de produção locais. 

Observa-se que alguns municípios em determinados períodos não participavam do 

cultivo da cana-de-açúcar, mas no período de 2010, quando o plantio se encontrava em alta e 

com apoios, começaram a produzir com níveis altos de produção. 
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Vale ressaltar, que nem todos produtores rurais conseguiam dar seguimento a um nível 

grande de produção em suas propriedades, visto que os apoios tecnológicos e científicos que 

vinham sendo desenvolvidos em prol de uma boa produtividade, eram de grande custo 

financeiro. Deste modo, apenas grande produtores e usinas sucroalcooleiras supriam a demanda 

do mercado. 

Nota-se que no ano de 1980 o município de Fronteira, apresentava grande índice do 

cultivo da cana-de-açúcar, apresentando 94.306 toneladas produzidas, já em 1990, continua 

aumentando sua produção, juntamente com os municípios de Frutal, Pirajuba e Itapagipe, que no 

ano de 1980, quase não se produzia e em 1990 e o município que mais cooperou para produção. 

O ano 2000, dobrou a totalidade de produção e em 2010 se apresenta como o ano de maior 

relevância de produção de cana-de-açúcar entre os outros anos. 

A expansão da cana-de-açúcar, nos períodos de 2000 a 2010 na região do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba (MG), identifica as maiores áreas do plantio dessa monocultura na 

microrregião geográfica de Frutal. Conforme os dados do IBGE, a mesorregião passou de 

126.500 hectares destinados à monocultura da cana, em 2000, para 492.440 hectares, em 2010. 

(OLIVEIRA & FILHO, 2017, p. 55). 

 

Tabela 1: Produção de Cana-de-açúcar (TON) nos anos de 1980 a 2010 na MRG de Frutal - 

MG 

Municípios Anos 

1980 1990 2000 2010 

Campina Verde 199 0 0 761600 

Carneirinho 0 0 37600 560000 

Comendador Gomes 15 1200 1600 80000 

Fronteira 94306 237000 328000 423200 

Frutal 147 119400 288000 2455120 

Iturama 999 12800 64000 720000 

Itapagipe 792 1063600 1725504 2373120 

Limeira do Oeste 0 0 205164 1530000 

Pirajuba 40 229200 502400 1134000 

Planura 30 1200 160000 600000 

São Francisco de Sales 7 3600 10000 1248000 

União de Minas 0 0 349260 1440000 

Total da MRG 96535 1668000 3671528 13325040 

Fonte: SIDRA (2018). 

Org.: BORGES, M. A. (2018). 
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A tabela 2, representa a produção de milho na Microrregião Geográfica de Frutal-MG, 

que por base da pesquisa, norteou como uma das opções entre os produtores rurais nestes 

períodos, sendo estes, década de 1980, 1990, 2000 e 2010. Neste víeis, o ano de 2000, apresenta 

cerca de “102046” toneladas na MRG, representando um período bastante relevante para com a 

região, visto sobre relações de progressos tecnológicos e científicos, que ajudam para uma boa 

produtividade para o produtor rural. 

Deste modo, nota-se que entre os anos 80 e 90, o município de Frutal, que quase dobrou 

sua produção de um ano para o outro. Itapagipe tem representando dados significantes de grande 

aumento de produção, mas que sofreu queda de produtividade entre os anos de 2000 e 2010. 

Neste víeis, entre o período de 2000 e 2010, alguns municípios se destacam por 

apresentarem dados de progressos e retrocessos, como por exemplo, Frutal, Piranjuba, Planura, 

chegando a produzir cerca de 10000, para mais toneladas. Vale ressaltar que o ano de 2000 é o 

maior relevante entre os outros anos, representando quantidade de produtividade entre todos 

municípios da MRG, chegando a “102046” toneladas. 

 

Tabela 2: Produção de Milho (TON) nos anos de 1980 a 2010 na MRG de Frutal - MG 

Municípios Anos 

1980 1990 2000 2010 

Campina Verde 7605 2716 1200 2400 

Carneirinho 0 0 4625 950 

Comendador Gomes 985 1086 6127 5400 

Fronteira 1.196 1013 918 1190 

Frutal 7400 12547 28589 17679 

Iturama 5.969 9719 8506 9948 

Itapagipe 22.878 27765 4625 2250 

Limeira do Oeste 0 0 6250 2100 

Pirajuba 1167 9335 6260 10732 

Planura 1607 5190 30550 19800 

São Francisco de Sales 2725 1226 1736 720 

União de Minas 0 0 2660 320 

Total da MRG 51532 70597 102046 73489 

Fonte: SIDRA (2018). 

Org.: BORGES, M. A. (2018). 

 

Diante a tabela 03, demonstrados dados referentes a produção de Soja na Microrregião 

Geográfica de Frutal/MG, no qual, apresenta uma grande produtividade de soja somente no ano 

de 2000, chegando cerca de “103224” toneladas em total. Desta maneira, considera-se que 

mesmo com as medidas adotas pelo governo, municípios como Campina Verde, Carneirinho, 
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Limeira do Oeste e União de Minas. Vale ressaltar, que em um determinado período estes 

municípios não participaram do cultivo de Soja, chegando a representar números bem baixos de 

produção.  

Vale ressaltar, que talvez estes municípios não participaram da produção de soja, pois a 

plantação de arroz na Microrregião Geográfica ainda estava em alta a produção de arroz, assim 

ficava opcional entre os produtores rurais, como também a falta de adaptação dos produtores 

rurais às novas técnicas e implementos, dentre vários outros aspectos, que são relacionados a 

políticas agrícolas e de desenvolvimento.  

Deste modo, aponta-se que essas culturas como a (soja e cana-de-açúcar) são permeadas 

pelas necessidades do mercado não só interno, mas também externo, explicando está grande 

dispersão de dados entre os anos anteriores, de acordo com (SOUTO, 2013). Observa-se que um 

determinado período, os municípios que mais se destacam de produtividade cultivada, são os 

municípios de Frutal, Pirajuba e Planura no período de 2000. Deste víeis, o ano de 2000, 

demonstra grande produtividade em sua totalidade, chegando a apresentar cerca de “103224” 

toneladas na MRG.  

 

Tabela 03: Produção de Soja (TON) nos anos de 1980 a 2010 na MRG de Frutal - MG 

Municípios Anos 

1980 1990 2000 2010 

Campina Verde 0 0 0 3822 

Carneirinho 0 0 132 0 

Comendador Gomes 3465 268 875 810 

Fronteira 2887 140 625 1215 

Frutal 15593 9994 31250 27000 

Iturama 353 3248 5500 5670 

Itapagipe 2009 2382 1344 600 

Limeira do Oeste 0 0 146 0 

Pirajuba 19210 9559 27500 18000 

Planura 6930 9910 35000 16500 

São Francisco de Sales 135 0 392 1088 

União de Minas 0 0 460 224 

Total da MRG 50582 35501 103224 74929 

Fonte: SIDRA (2018). 

Org.: BORGES, M. A. (2018). 
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Considerações Finais 

 

Através desta investigação foi possível compreender como se deu o comportamento dos 

índices de produção agropecuária nos referentes municípios da Microrregião Geográfica de 

Frutal– MG entre os anos de 1980 e 2010, com destaque para o cultivo de milho, soja e cana-de-

açúcar, conforme proposto no objetivo do trabalho. 

Assim, durante o desenvolvimento desta investigação, foi possível constatar a 

diversidade e consequente aumento dos percentuais produtivos, quanto em comparação com os 

dados iniciais propostos pelo recorte temporal de 1980 até 2010. 

Observa-se que, apesar do acrescentamento da produtividade, fatores como: êxodo rural, 

danos à saúde, concentração fundiária e de renda, envenenamento do ecossistema por 

agrotóxicos, biodiversidade e da biomassa, são alguns dos elevados custos sociais, econômicos e 

ambientais provocados pela Revolução Verde no país, Andrades e Ganimi, (2007, p. 55). 

Neste sentido, espera-se que de forma dialética, este estudo, possa auxiliar, tanto 

estudiosos, quanto a comunidade em geral, na busca da compreensão das origens, 

transformações e perspectivas da Microrregião Geográfica de Frutal, localizada no Pontal do 

Triângulo Mineiro. 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo compreender a expansão do setor 

sucroenergético no município de Ituiutaba - MG entre os anos de 2000 a 2016. Para alcançar o 

propósito da pesquisa, foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 

bibliográfica, levantamento de dados de fonte secundária, junto ao Censo Agropecuário do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Censo Demográficos do IBGE. 

Verificou-se que o município de Ituiutaba (MG) apresentou uma expansão significativa da cana-

de-açúcar e uma expressiva migração do campo para a cidade, promovendo o aumento da 

população urbana do município. Detectamos que ocorreu precarização das relações de trabalho, 

em especial na unidade Triálcool - Laginha S/A do grupo João Lyra. Em 2012 este grupo do 

setor sucroenergético decretou falência, encerrando suas atividades na região, deixando milhares 

de trabalhadores desempregados. 

 

Palavras-Chave: Cana-de-açúcar; Precarização das relações de trabalho; Ituiutaba. 

 

 

Introdução  

 

O trabalho proposto tem como objetivo principal compreender a territorialização do setor 

sucroenergético no município de Ituiutaba (MG). Com o interesse do capital em sua reprodução 

ampliada, a classe trabalhadora tem sofrido vários rebatimentos, no que diz respeito às 

condições de exercício das atividades laborais, destacando-se os processos de fragilização das 

relações de trabalho e crescimento do desemprego e subemprego.  

A mapa 1 evidencia a localização da área de estudo, o município de Ituiutaba (MG). De 

acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 

2010 este município possuía uma população total de 93.125 habitantes na área urbana e 4.046 

habitantes na área rural perfazendo um total de 97.171 habitantes. 
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Mapa 1: Localização Geográfica do município de Ituiutaba (MG). 

 
Fonte: IBGE (2017) 

Org.: ARAÚJO, Noeme Santos de (2017) 

 

Esta região contou desde os anos 1990 com a presença de empresas do setor 

sucroenergético que até o ano de 2012 atraíam milhares de trabalhadores migrantes, para 

trabalhar especialmente no corte manual da cana-de-açúcar. Com o encerramento de duas 

unidades do Grupo João Lyra e a introdução da mecanização, o trabalho vivo é substituído pelo 

trabalho morto, diminuindo o número de empregos. 

Neste trabalho realizamos um levantamento bibliográfico com autores que discutem 

temáticas que nos auxiliam na compreensão e análise do objeto de estudo. Sobre o conceito de 

território utilizamos: Haesbaert (2004), Oliveira (1999), Santos (2009), Saquet (2007), Paulino 

(2008), Harvey (2005); sobre a expansão da cana-de-açúcar, Santos (2009), Thomaz Júnior 

(2002) e, mais especificamente sobre a precarização do trabalho: Antunes (1997, 2010, 2015), 

Santos (2009), uma vez que se entende a importância de se conhecer o que se tem sido 

produzido sobre o assunto, na perspectiva de se ter uma visão mais ampla e profunda do tema. 

Considera-se, portanto esta etapa de fundamental importância para a delimitação teórica da 

pesquisa. Realizou-se uma leitura exploratória deste material, com a seleção dos assuntos de 

interesse à pesquisa e o fichamento dos assuntos de maior relevância, visando maior 

compreensão do tema a ser desenvolvido. 

Realizou-se um levantamento de dados secundários, referente ao período compreendido 

entre 2000 a 2016, do município de Ituiutaba, junto ao Anuário Estatístico e a órgãos públicos 
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como o IBGE sobre: a evolução da população rural e urbana, tipos de atividades praticadas no 

campo e à expansão da monocultura da cana-de-açúcar.  

 Este recorte temporal foi selecionado, pois foi um período marcado pela expansão da 

cana-de-açúcar no município de Ituiutaba (MG).  Desta forma, já na segunda década do século 

XXI a mão de obra necessária nas lavouras de cana-de-açúcar passa a ser contratada em menor 

quantidade, em especial após o ano de 2013 com o fechamento das unidades Triálcool e Vale do 

Paranaíba, cujo encerramento das atividades foi responsável por um quadro de desemprego na 

área de estudo. 

Neste período, uma importante Companhia Nacional de Açúcar e Álcool (CNAA) esta 

empresa do setor sucroenergético iniciou seu processo em 2006, tendo como atividade 

preponderante a industrialização de cana-de açúcar e seus derivados, para a produção de 

bioenergia com a comercialização em todo o território nacional e ou o exterior, bem como antes 

deste período já cultivava seus canaviais e contratava mão de obra necessária à produção. 

Neste sentido, este artigo visa compreender a territorialização do setor sucroenergético 

no município de Ituiutaba (MG). Para atender os objetivos propostos o texto estrutura-se em 

quatro seções, na primeira, apresenta discussão sobre o conceito de território, na segunda seção é 

proposto um resgate histórico da geografia agrária no Brasil, a terceira seção discute sobre a 

evolução da cana-de-açúcar no Brasil e a quarta seção expõe sobre a territorialização da cana-de-

açúcar em Ituiutaba sob a perspectiva do trabalho. 

 

2 Definindo território: a relevância do conceito 

 

O conceito de território é amplamente discutido no âmbito da Geografia, e sua utilização 

é empregada sob vários enfoques. Neste sentido, a abordagem territorial oferece possibilidades 

para entender os conflitos de interesses surgidos sob a ótica do trabalho, presentes nas relações 

sociais envolvidas neste processo de reprodução do capital. 

Para efeito de conceituação e posicionamento, entendemos que o território é uma 

categoria geográfica que diz respeito ao poder sobre o espaço e pessoas, ou seja, ele se articula 

tanto ao poder no sentido mais concreto de dominação, quanto ao poder no sentido mais 

simbólico, apropriação (HAESBAERT, 2004, p. 1).  

A Geografia do século XXI exige-nos pensar mais que nunca sobre a ótica do território, 

já que este é a expressão do espaço transformado pelo trabalho. Torna-se fundamental que a 

Geografia incorpore a categoria trabalho com maior veemência, pois ao interpretar o espaço e o 
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território, podemos entender a concretização espacial de lutas e as relações de poder exercidas 

pelo capital na transformação territorial.  

Desta forma, é fundamental conhecermos as visões dos mais diferentes pesquisadores 

sobre este conceito chave para a Geografia. Dessa forma, realizamos um levantamento de alguns 

pesquisadores que tratam do conceito de território vinculado à temática de Geografia Agrária e o 

utilizam como fundamento para a realização das pesquisas. 

De acordo com Oliveira,  

Território deve ser apreendido como síntese contraditória, como totalidade completa do 

processo/ modo de produção/ distribuição/ circulação/ consumo e suas articulações e 

mediações supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas, etc.) em que o Estado 

desempenha a função de regulação. (OLIVEIRA, 1999, p. 74) 

 

Segundo Oliveira (1999, p. 73) o estudo da geografia brasileira deve ser feito levando-se 

em conta que o processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção no território 

brasileiro é contraditório e combinado. Conforme o autor, isto significa que ao mesmo tempo em 

que o capitalismo avança constituindo o trabalho assalariado e as relações capitalistas, ele 

promove relações de produção camponesas com o aumento da produção da agricultura familiar. 

As demandas relativas ao território perpassam por várias análises na Geografia, e nos 

interessa constatar que o trabalho é o elemento desencadeante para o surgimento do território, “é 

por meio do trabalho que os territórios são construídos, no sentido de que há uma finalidade para 

este território, que se altera com desenvolvimento de forças produtivas” (SANTOS, 2009, p. 2). 

Segundo Saquet (2007, p. 57), “o processo de produção do território é constituído pelo 

movimento histórico e por simultaneidades.” Há um movimento constante que se materializa na 

vida cotidiana e no território, centrado na intersecção entre os tempos histórico e coexistente 

(multiescalar).  

Na concepção de Saquet, 

O território é apropriado e construído socialmente, resultado e condição do processo de 

territorialização, é produto do processo de apropriação e domínio social, 

cotidianamente, inscrevendo-se num campo de poder, de relações socioespaciais, nas 

quais, a natureza exterior ao homem está presente de diferentes maneiras. (SAQUET, 

2007, p. 58) 

 

Desta forma, há uma concorrência pela dominação do território, já que se trata de 

disputas entre os sujeitos (empresários do agronegócio e agricultores familiares), bem como o 

capital (representado pelo setor sucroenergético) que aparelha seu território para fins de 

produção de mercadorias e excedentes, construindo uma paisagem homogênea, com a presença 
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do trabalho assalariado, gradativamente sendo substituído pelo trabalho mecanizado, com a 

utilização de agrotóxicos.  

A territorialização do capital é promovida pelo incentivo do estado por meio da de 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos grandes empreendimentos, tais como os do 

setor sucroenergético, sobretudo objetivando a reprodução capitalista, de forma a promover a 

expansão geográfica do capital fixo, que ocorre quando um empreendimento instala sua planta 

em um determinado local de forma a promover a acumulação permanente do capital. 

Contudo, o território, na visão de Saquet (2007, p. 60) “é uma construção social, com 

desigualdades (entre níveis territoriais, que variam do local ao planetário), com características 

naturais (clima, solo) e relações horizontais (entre as pessoas, produção, circulação) e verticais 

(clima, tipos de culturas, distribuição do habitat etc.)” isto é, significa uma complexa 

combinação de certas relações territoriais.  Saquet reconheceu já neste período a complexidade 

dos problemas territoriais e exalta a ação dos sujeitos na organização do território, que é um 

aporte importante para todos nós.  

Já na concepção de Paulino (2008, p. 215), “o território é, ao mesmo tempo, um agente e 

um receptáculo do processo de produção capitalista, cuja lógica hegemônica inscreve os 

contornos dos arranjos existentes”. Ela utiliza-se da expressão contorno como forma de negar a 

ideia de arranjo acabado, tendo em vista os embates movidos por interesses divergentes, e que 

não estão limitados aos conflitos entre as classes, mas também intra-classes. 

De acordo com a visão do capitalista aos trabalhadores cabe apenas a função de trabalhar 

e produzir riqueza para serem apropriadas por eles, que por sua vez são os proprietários dos 

meios de produção. Os indivíduos que não estão incluídos no mercado de trabalho recebem uma 

ajuda do Estado através de políticas compensatórias para se manterem sob a ordem vigente na 

sociedade.  

O capitalismo pode manipular seu poder sob todos os locais, alterando o princípio das 

classes, transformando-se em dominador ideológico, da economia, da política, utilizando-se das 

mais diversas formas de se obter a mais-valia nas relações trabalhistas como forma de aumentar 

sua lucratividade.  

Contudo, a reprodução do capital dá-se pela apropriação dos recursos naturais, dos frutos 

da terra, cuja finalidade remete à acumulação de riquezas, estes expropriam os camponeses para 

apropriarem-se dos territórios e da renda da terra.  
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De acordo Harvey (2005, p. 84), “o trabalhador sofre um processo de alienação pelo 

modo de produção capitalista, com relação ao trabalho realizado, perdendo a noção do tempo 

trabalhado, constituindo desta forma a mais-valia, garantindo lucros ao capitalista.” Portanto, o 

crescimento do capital se origina na exploração do trabalho vivo, pois somente a partir do 

trabalho ocorre a adição de valor.  

 

3 Territorialização da Cana-de-açúcar em Ituiutaba sob a Perspectiva do Trabalho 

 

A territorialização da cana-de-açúcar no município de Ituiutaba (MG) coincidiu com a 

instalação de empreendimentos do setor sucroenergético na região a partir dos anos 1990. As 

empresas do setor canavieiro até o ano de 2012 atraíam milhares de trabalhadores migrantes, 

para trabalhar especialmente no corte da cana-de-açúcar. Neste período houve o fechamento das 

unidades do grupo João Lyra, Laginha S/A- unidade Triálcool e Vale do Paranaíba, que 

acarretou o desemprego em massa dos trabalhadores e a supressão dos direitos trabalhistas.  

O processo de expansão da monocultura da cana-de-açúcar no município de Ituiutaba 

teve novo dinamismo após a instalação da Companhia Nacional de Açúcar e Álcool (CNAA) em 

2008, em 2011, esta unidade foi adquirida pela British Petroleum (BP). Este empreendimento 

possui uma ampla representatividade neste município, principalmente após a falência do Grupo 

João Lyra. Na BP desde sua instalação ocorreu introdução da mecanização, assim o trabalho 

vivo é substituído pelo trabalho morto, diminuindo os vínculos empregatícios.  

É muito comum ouvirmos o discurso da geração de emprego, renda e desenvolvimento 

local/regional, presente em todos os meios que perpassam o capital canavieiro, contudo Barreto 

afirma que  

quando observamos os empregos e as condições de trabalho vivenciadas pelos 

trabalhadores, sobressaem as contradições, como, descumprimento de Leis 

Trabalhistas, Normas Regulamentadoras e o “desemprego em massa” provocado, 

sobretudo, pelas agroindústrias desativadas. (BARRETO, 2012, p. 170) 

 

Esta realidade foi vivenciada pelos trabalhadores que mantiveram vínculos trabalhistas 

com a Lajinha Agro Industrial S/A - unidade Triálcool instalada no município de Canápolis e 

também com a empresa Vale do Paranaíba no município de Capinópolis, pois o grupo 

proprietário desta empresa faliu e promoveu o “desemprego em massa”, os trabalhadores não 

foram somente dispensados dos seus empregos, mas também foram suprimidos de seus direitos 

trabalhistas, além de serem expostos a uma série de humilhações promovidas pela postura do 

grupo João Lyra. 
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O município de Ituiutaba, atualmente apresenta um único empreendimento do setor 

sucroenergético, a British Petroleum (BP) – unidade Ituiutaba, esta empresa foi constituída em 

17/06/2006, porém somente iniciou suas atividades em 2008, apresentando como atividade 

preponderante a industrialização de cana-de-açúcar e seus derivados para a produção de 

bioenergia com a comercialização em todo o território nacional e ou o exterior, este 

empreendimento é reflexo da migração de capital internacional, conforme Marx (2008), tal fato 

é comprovado diante do processo de dispersão territorial do capital, de sua base de origem com 

o objetivo fundamental de reprodução do dinheiro.  

No movimento real do capital, o retorno é um componente do processo de circulação. O 

dinheiro de início, se converte em meios de produção; o processo de produção 

transforma-o em mercadoria; com a venda da mercadoria reconverte-se em dinheiro e 

nessa forma retorna nas mãos do capitalista que adianta o capital na forma de dinheiro. 

(MARX, 2008, p. 465). 

 

A palavra movimento utilizada por Marx permite facilitar a compreensão sobre a lógica 

de investimentos financeiros promovidos por grupos empresariais, cujas sedes estão situadas em 

outros países, que por meio do uso do capital injetam recursos financeiros, no caso desta 

pesquisa na produção e industrialização da cana-de-açúcar.  

As sociedades contemporâneas têm passado por profundas transformações sociais nas 

últimas décadas, dentre estas estão as do mundo do trabalho, as formas de gestão e a organização 

das grandes empresas capitalistas. Segundo Antunes (1997), 

No modo de produção capitalista, o trabalhador é reduzido a uma mercadoria, à medida 

que vende sua força de trabalho para o capitalista em forma de um trabalho. Assim, o 

trabalho que deveria ser a forma humana de realização do indivíduo reduz-se à única 

possibilidade de subsistência do despossuído. (ANTUNES, 1997, p. 41) 

 

Cabe destacar que as relações de trabalho que perpassam este “novo modelo” agrícola 

promovido pelo capital com o aval do Estado, visa via de regra, a acumulação de capital e a 

exploração do trabalhador, a partir da precarização das relações de trabalho. Este processo não 

ocorre apenas no setor sucroenergético, é um padrão disseminado mundialmente. 

Ainda para Antunes (2015, p. 409), “o capitalista almeja tanto a lucratividade que 

introduz os programas de qualidade total, tendo como consequência a flexibilização”. Os 

contratos trabalhistas por sua vez não obedecem ao que é previsto na legislação, acarretando a 

precarização do trabalho, a partir das mais cruéis formas de se obter a mais valia. O autor afirma 

ainda que esta exposição à precariedade pode ocasionar “manifestações, bastante significativas, 

                                                                 
 Estes dados foram obtidos no site da empresa, bem como no demonstrativo financeiro do exercício 2016.  
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no que diz respeito aos adoecimentos com nexo laboral, sobretudo aqueles relacionados às 

lesões osteomusculares e transtornos mentais”. 

Thomaz Júnior (2002) faz importantes considerações quanto às atividades de trabalho 

realizadas no setor sucroenergético, antes do processo de modernização, porém grande parte 

destas situações ainda não foi alterada, já que para que a lucratividade permaneça elevada é 

necessário haver uma superexploração dos trabalhadores. 

A estafante jornada de trabalho, potencializada pelo alucinante ritmo da 

superexploração, aguça, ainda mais, os problemas de saúde dos trabalhadores e, pelas 

informações disponíveis, esse quadro é acompanhado pelo aumento no número de 

acidentes de trabalho, incrementados pela “síndrome” da hora extra. (THOMAZ 

JÚNIOR, 2002, p. 164). 

 

A mecanização da colheita da cana-de-açúcar tem sido um mecanismo intensificador da 

jornada de trabalhador, pois os trabalhadores são motivados a trabalhar mais devido ao 

pagamento das horas extras, estes se submetem a jornadas extenuantes de trabalho em máquinas 

para aumentar seus rendimentos, este fato mescla trabalho vivo e trabalho morto em uma 

sinergia pautada pela inserção de novas técnicas no campo que contribuem para uma nova 

morfologia da precarização do trabalho. Antunes (2010) acrescenta para a reflexão afirmando 

que,  

combinam-se processos de enorme enxugamento da força de trabalho, acrescido às 

mutações sociotécnicas no processo produtivo e na organização social do trabalho. A 

flexibilização, desregulamentação, terceirização, as novas formas de gestão da força de 

trabalho etc. (ANTUNES, 2010, p. 22). 

 

Podemos constatar que a sociedade contemporânea está vivendo um período ofensivo no 

que diz respeito aos direitos e práticas trabalhistas, tornando-se necessário dedicar-se ao estudo 

destas questões objetivando-se entender o emaranhado de dificuldades que são impostas à classe 

trabalhadora neste século XXI.  

Segundo Souza (2010, p. 151) “os dados do IBGE em 2008 apontavam que enquanto a 

cana-de-açúcar sofreu um aumento de mais de 100% na área cultivada entre os anos de 1990 e 

2008, os cultivos de arroz, feijão e batata sofreram neste período uma retratação de 24,9%, 8,9% 

e 9,4% respectivamente”. Tal fato é nitidamente comprovado quando se observa as grandes 

propriedades rurais de Ituiutaba, pois grande parte dessas terras foi arrendada ao setor 

sucroenergético.  

Ao analisarmos os dados do IBGE referentes a área colhida (ha) no Brasil e no estado de 

Minas Gerais (Tabela 1), podemos perceber que no ano de 2010 colheu-se no Brasil um total de 
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9.076.706 há, em 2016 foi colhida uma área total de 9.445.542 ha de cana-de-açúcar, já na safra 

de 2017, identificamos que ocorreu uma pequena retração sendo a área colhida um total de 

9.318.692 ha. Ao compararmos o Brasil com o estado de Minas Gerais, este último apresentou 

um crescimento expressivo da área cultivada no ano de 2017 para o estado, pois em 2010 

colheu-se uma área de 746 527 ha de cana-de-açúcar e na safra de 2017 a área foi de 926.027 ha, 

enquanto no ano de 2015, no município de Ituiutaba colheu-se uma área total de 22.000 ha e 

apresentava uma produção de 1.430.000 toneladas de cana-de-açúcar.  

 

Tabela 1: Área colhida (ha) no Brasil e no estado de Minas Gerais – 2010 e 2017. 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal 2010 - 2017. 

Org.: ARAÚJO, N. S. (2017) 

 

Ao considerarmos a área plantada de cana-de-açúcar no município de Ituiutaba, entre o 

período de 2000 a 2015 (Tabela 2), identificamos que havia em meados dos anos 2000 uma 

pequena quantidade de terras que era disponibilizada para o plantio desta monocultura, porém a 

partir de 2005 houve um expressivo aumento do plantio de cana. Já entre 2011 a 2012 ocorreu 

uma queda da área plantada, tal fato pode ser justificado, pois em 2012 ocorreu a falência do 

grupo João Lyra e fechamento das empresas Lajinha Agro Industrial S/A - unidade Triálcool e 

Vale do Paranaíba, portanto acarretando a diminuição do plantio, já no ano de 2013 houve uma 

ascensão da área cultivada e até o ano de 2015 apresenta constante crescimento e expansão. 

Constatamos que neste período houve também diminuição da área plantada e da área 

colhida respectivamente, retornando a ascensão em 2013, diminuindo a área colhida e a 

produção no ano de 2014 e aumentando em 2015 para 1.430.000 toneladas de cana-de-açúcar. 

 

Tabela 2: Área plantada e área colhida (ha) no município de Ituiutaba: 2000 a 2015. 

Ano Área plantada (ha) Área colhida (ha) Produção (t) 

2000 595 595 41.650 

2001 800 800 56.000 

2003 2000 2000 75.000 

2004 6000 6000 450.000 

Ano 2010 2012 2014 2016 2017 

Brasil 9 076 706 9 705 388 10 419 678 9 445 542 9 318 692 

Minas Gerais 746 527 871 561 932 827 909  050 926 027 
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2005 6700 6700 502.500 

2006 7200 7200 720.000 

2007 8100 8100 688.500 

2008 18700 18700 1.589.500 

2009 25.000 25.000 2.125.000 

2010 24.000 24.000 1.680.000 

2011 24.000 24.000 1.680.000 

2012 20.100 16.080 1.246.200 

2013 21.000 21.000 1.302.000 

2014 24.000 18.000 1.080.000 

2015 28.000 22.000 1.430.000 

Fonte: IBGE – Censos Agropecuários 2006 e Produção Agrícola Municipal 2000 - 2015. 

Org.: ARAÚJO, N. S. (2017) 

 

Dados obtidos junto ao demonstrativo financeiro do ano de 2016 da empresa British 

Petroleum (BP) – unidade Ituiutaba demonstram que o empreendimento efetuou o plantio de 

10.265 ha de cana-de-açúcar em 2014 e cerca de 33.813 ha no ano de 2015, atingindo nestes 

dois anos uma moagem de 2.344.000 toneladas de cana-de-açúcar representando cerca de 94% 

da capacidade instalada. Os dados obtidos a partir da fonte IBGE demonstraram que no ano de 

2015 no município de Ituiutaba foi produzida uma quantidade menor de cana, perfazendo um 

total de 1.430.000 toneladas de cana-de-açúcar. 

Ao analisarmos a Tabela 3 que identifica a população residente no município de 

Ituiutaba, podemos perceber que houve um progressivo aumento da população urbana de 

Ituiutaba que ampliou de 83.853 para 93.125 habitantes, significando um crescimento de 9.272 

hab., enquanto na zona rural ocorreu uma diminuição de 1.192 habitantes, passando a ter um 

total de 4.046 habitantes no ano 2010. Desta forma, ao compararmos o avanço da monocultura 

na cana-de-açúcar no município de Ituiutaba podemos perceber que houve a expansão da cana e 

desta forma inferimos que esta expansão propiciou a migração de moradores do campo em 

direção à cidade. 
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Tabela 3: População residente no município de Ituiutaba (MG) - 2000 a 2010. 

População Residente 

 Urbana Rural Total de Habitantes 

Censo 2000 83.853 5.238 89.091 

Censo 2010 93125 4 046 97.171 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000 – 2010. 

Org.: ARAÚJO, N.S. (2017) 

 

Nota-se que nos últimos anos o município de Ituiutaba (MG) teve um aumento 

expressivo das áreas plantadas pela monocultura da cana-de-açúcar, produzindo um cenário 

tomado por canaviais, remodelando esta parte do território mineiro, bem como promoveu 

alterações significativas na vida da população urbana e rural do município e seu entorno. 

 

Considerações Finais 

 

O município de Ituiutaba passou por grandes transformações a partir da territorialização 

das empresas do setor sucroenergético. Dentre as mudanças ocorridas podemos perceber o 

aumento da área plantada, da área cultivada, bem como da produção a partir da expansão da 

monocultura da cana-de-açúcar. Outro processo a ser destacado é a migração de moradores do 

campo em direção a cidade representada pela diminuição dos moradores do campo identificada 

no censo demográfico de 2010, além da migração de trabalhadores nordestinos para trabalhar no 

corte da cana até o ano de 2012.  

Muitas áreas deste município e seu entorno foram metamorfoseadas em territórios da 

cana-de-açúcar, mudando assim, a paisagem, as relações socioeconômicas, culturais, bem como 

as relações de trabalho. Cabe destacar que as empresas do setor quando em funcionamento 

movimentam o comércio local, bem como o setor imobiliário. Logo, este setor tem grande 

importância para a economia regional. 

Após a falência das empresas do Grupo João Lyra, os trabalhadores ficaram 

desempregados, suprimidos de seus direitos e sofreram diversas humilhações devido à falta de 

pagamento de seus salários.  A empresa BP instalada no município de Ituiutaba surge com 

instalações e relações de trabalho mais aceitáveis que as presentes na região anteriormente. 

Todavia, ainda carece de maiores estudos a verificação das condições de trabalho após a 

extinção do corte manual da cana-de-açúcar. 
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Resumo: Trabalho foi desenvolvido durante análises e aprendizagens na disciplina de Geografia 

do Comércio e tem como objetivo compreender as dinâmicas dos frigoríficos de Uberlândia, em 

especial o frigorífico São Pedro sob uma ótica do setor terciário.  Artigo trará discussões sobre 

diversos temas tais com o a fisiologia da paisagem apresentada no frigorifico, questões 

educacionais, o setor do comercio e serviços e outras indagações. 

 

Palavras-Chave: frigorífico; comercio; serviços. 

 

 

Introdução 
 

O presente trabalho realiza um série de discussões acerca dos frigoríficos do município 

de Uberlândia sob uma ótica do setor terciário, após essas análises será dado uma maior ênfase 

aos frigorifico São Pedro, todo um estudo foi montado acerca do mesmo. Este trabalho está 

inserido dentro da disciplina de Geografia do Comercio e outras disciplinas no curso de 

Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. 

O ideal de modernização que acontecia entre as décadas de 1910 e 1920, levou a busca 

de novos rebanhos para o Brasil, e assim alguns produtores pecuaristas do Triângulo Mineiro se 

organizaram para importar novas raças bovinas por meio de longas expedições internacionais 

(principalmente a Índia), até essas novas raças situarem notavelmente no território brasileiro. A 

região do Triângulo Mineiro foi bastante favorecida com esse serviço, a pecuária de corte e leite 

cresceu e se desenvolveu nessa área. Os fazendeiros então foram aderindo a essas novas raças 

bovinas introduzidas e/ ou criadas no Brasil porque elas agregavam o melhor de várias raças. A 

cidade de Uberlândia foi bastante beneficiada nesse processo por estar localizada na região e 

contar com várias áreas destinadas aos trabalhos agropecuários, e resultante disso, hoje conta 
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com um número considerável de frigoríficos. Além disso, os produtores pecuaristas continuaram 

com as pesquisas de aprimoramento de raças mais produtivas e geração de novilhos, dando 

região o caráter de inovadora tecnológica no âmbito pecuário. 

Uberlândia possuí inúmeros frigoríficos, e conta com dois de caráter multinacional, a 

BRF e o São Salvador Alimentos, ambos tendo suas instalações e comercializações nos 

continentes americano, asiático, africano e europeu, mas o foco aqui serão os frigoríficos de 

capital municipal, sendo esses o frigorífico Real, Luciana (que abatem bovinos e suínos), e o 

frigorífico São Pedro (abatedouro somente de suínos), sendo esse último e sua atuação no setor 

terciário, o objeto de estudo deste trabalho. Em 2014 e 2015, Uberlândia foi considerada a 

cidade com maior produção de suínos do Brasil segundo dados da Associação dos Granjeiros 

Integrados do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Agritap) e da Associação dos Produtores 

Integrados de Suínos do Estado de Minas Gerais (Aproimg), ganhando foco na exportação.  

Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC): 

O setor terciário, conhecido por abranger as atividades de comércio bens e prestação de 

serviços, demonstra crescente relevância na economia brasileira, sendo que, nos últimos 

anos, a evolução do PIB foi influenciada significativamente pelo setor. É possível 

afirmar que, mesmo com a recente desaceleração econômica, esse setor continuará 

sendo fundamental para a economia brasileira e também para a expansão das atividades 

empresariais. 

 

Os frigoríficos são de grande importância para tornar as carnes e seus derivados dignos 

de consumo, desobstruído de contaminação para assegurar a qualidade do produto final, 

diminuir custos e perdas do processo, e assim prosperar a produtividade e fortalecer diversas 

empresas no mercado. Uberlândia fornece os meios necessários para o desenvolvimento dessa 

atividade comercial, pois possuí as características físicas e um histórico propício para o mesmo.  
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Mapa 01 - Localização dos Frigoríficos de Uberlândia-MG 

 

Elaboração: SANTANA, Gaspar 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

O arcabouço metodológico se deu por uma ampla revisão bibliográfica de diversos 

autores da área como também autores renomeados da geografia, metodologia se dando também 

pelas observações e aprendizagens das aulas expositivas dos professores do quinto período do 

curso de Geografia. Trabalho se deu também pela montagem de mapas para facilitar o 

entendimento e especializar a pesquisa, sendo algo fundamental na geografia. 

 

3 Resultados e Discussão 
 

O frigorifico São Pedro se localiza na zona rural do município de Uberlândia ao norte da 

cidade, estando a aproximadamente 15 quilômetros da sede do município. A distribuição dos 

produtos produzidos é feita por transporte rodoviário. A via de acesso para entrada de matéria-

prima e distribuição de mercadorias é através do distrito Cruzeiro dos Peixotos, passando pela 

Rodovia Municipal Neuza Rezende seguindo a Rodovia Comunitária Joaquim Ferreira até o 

trevo da entrada do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), do trevo até a entrada da 

indústria possui cerca de 800 metros de estrada de terra e cascalho. A pavimentação da Rodovia 
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Comunitária Joaquim Ferreira foi realizada para atender as demandas do IFTM, pois sua 

fundação antecede ao estabelecimento do frigorífico, o fluxo de veículos e pessoas nessa região 

é mais intenso em virtude das atividades escolares, no geral o percurso apresenta-se em bom 

estado de conservação. A área é classificada como de fácil acesso. 

Para o planejamento de um frigorifico com uma atividade comercial de carnes e 

derivados, segundo o SEBRAE (2006) “É fundamental avaliar a facilidade do acesso 

considerando a entrada de insumos e expedição de produtos acabados. Devendo instalar-se em 

polos industriais específicos ou mais próximos dos insumos.”  Nesse sentido o Município de 

Uberlândia fornece as condições necessárias para o desenvolvimento desse tipo de atividade 

comercial, pois possui uma tradição na atividade agropecuária, a qual se constitui num dos 

pilares de sua economia. Dentre os fatores que permitiram o desenvolvimento local, destaca-se a 

sua posição geográfica favorável, com acesso a rodovias consideradas importantes no cenário 

nacional, que interligam cidades e regiões, tais como a BR 050 (São Paulo e Brasília), a BR 365 

(regiões nordeste e centro-oeste) e a BR 262. 

Segundo Milton Santos, há frações do espaço utilizados para permitir a circulação da 

produção e os seus fatores tais como: matéria-prima, mão-de-obra, mercadorias, capital, 

serviços, informações. Portanto para que haja a circulação é necessário a materialização dos 

meios físicos, como estradas, condutos, vias e meios de comunicação, etc. Nesse contexto o 

plano diretor do município de Uberlândia no art. 26 que estabelece: 

“VIII – implementar a integração intermodal de bens e mercadorias e estabelecer rotas 

para o tráfego na área urbana; 

IX - Viabilizar parcerias com o Departamento Nacional de Infraestrutura em 

Transportes - DNIT e Departamento Estadual de Estradas e Rodagem - DER, para 

elaboração de projetos urbanísticos e paisagísticos. ” (Lei N.432, 2006) 

 

Assim, compreendemos que o complexo territorial, os projetos urbanísticos e a 

localização estratégica regional de Uberlândia sejam fatores atrativos para implementação do 

comercio e serviços, bem como facilitadores das atividades comerciais já existentes na região.  

O Frigorífico São Pedro é marcado por diversas questões naturais, abaixo segue um mapa 

hipsômetro da área em que o mesmo está localizado. 
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Mapa 02 - Hipsometria dos municípios de Uberlândia e Araguari 

 

Elaboração: SANTANA, Gaspar 

 

O estabelecimento está inserido dentro dos limites da bacia hidrográfica do rio Araguari, 

numa altitude que varia entre oitocentos e oitenta e cinco, a mil metros, região plana do relevo, 

que tem ao redor morros como demostra as áreas escuras do mapa. Ficando também bem 

próximo ao curso d’água que está na parte azul, entre quatrocentos e oitenta, a seiscentos e 

quatorze metros. Fazendo uma análise do local sobre a ótica Bertrandiana, que consiste num 

sistema de classificação taxinômica da paisagem em níveis hierárquicos, que vão das zonas 

climáticas como primeira grandeza ao geótopos elementos isolados da paisagem a última 

(BERTRAND. G. 2004, p 141). Baseado nesta visão tem um Geossistema, que compreende toda 

área mapeada, que por vez se separa em quatros geofácies (áreas homogenias da paisagem), 

sendo os morros, partes mais escuras do mapa acima de mil metros, colinas demarcadas pela cor 

amarelo ocre, ondulada cor verde, e por último a planície aluvial cor azul, que corresponde o 

leito sazonal do rio. Dentro de cada compartimento geofácies, existem várias unidades menores 

os Geótopos, o estabelecimento estudado se encaixa como um Geótopo dentro da colina, assim 
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como suas lagoas de tratamento de efluentes, a estrada, entre outros. Neste artigo o estudo estará 

limitado aos impactos gerado pelo estabelecimento na paisagem local. 

Ao analisar imagens históricas obtidas pelo software Google Heart, nota se que a 

estrutura física do frigorífico não causa grandes impactos na paisagem, conforme demostrado 

nas imagens um e dois, principalmente por se localizar numa área antropizada. 

 

Imagem 1 - Frigorífico São Pedro 2003 

  

Fonte: imagem Google 

Imagem 2 - Frigorífico São Pedro 2017 

 

Fonte: imagem Google

 

Ocupando uma área de 15.700m2   unidade de produção, parte circunscrita em vermelho, 

não passou por grandes alterações. O que foi detectado entre 2003 e 2017 foi à construção de 

duas lagoas de armazenamento de resíduos para tratamento área demarcada em branco na 

imagem um.  Porem está atividade tem potencial poluidor por causa dos efluentes líquidos, e 

resíduos sólidos da produção. Segundo (FEISTEL 2011), apud (PARDI et al., 2006), nestes 

estabelecimentos, os resíduos são frequentemente muito volumosos e representam sério 

problema devido ao alto valor de matéria orgânica. A maioria destes resíduos é altamente 

putrescível e pode causar odores se não forem removidos para locais adequados para tratamento 

ou reciclagem como exemplo o uso em graxearia, fábrica de ração e fertilizantes.  O odor 

desagradável pode se disseminar pela vizinhança ou repercutir na própria indústria. Outro fator 

que deve ser considerado e a possibilidade de vazamento. Neste sentido e preciso de cuidados 

constantes com o solo, agua e o ar, pois sem o tratamento e cuidados necessários, podem ocorrer 

vazamentos que prejudicaria todo o equilíbrio ambiental do local, e até regional devido à grande 

extensão do rio a jusante. No entanto o estudo feito no campo demostra que todo processo está 
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sobre rígido controle de segurança ambiental, não representando risco eminente, aos 

trabalhadores e moradores da circunvizinhança. 

O frigorífico São Pedro causa impactos não só no município de Uberlândia com a 

produção de renda para o município (através de impostos) ou a geração de empregos, a mudança 

da paisagem e até mesmo da fauna e flora local, mas causa também impactos nos municípios 

vizinhos ao de Uberlândia, 

como Monte Alegre de Minas 

(MG), Tupaciguara (MG), 

Araguari (MG), Uberaba (MG) 

e Monte Carmelo (MG) e 

municípios próximos como 

Ituiutaba (MG), Catalão (GO) 

e por último Brasília (DF), 

impactos como a venda de seus 

produtos nestas cidades que 

acabam gerando concorrência 

com outros vendedores locais, 

ou até mesmo com a 

exportação de mão de obra 

destas cidades por 

conhecimento deste frigorifico.  

Apesar de a cidade de 

Uberlândia está localizada em 

um local com fácil acesso 

rodoviário para vários locais do 

pais, o frigorifico estudado 

abrange suas vendas apenas 

para cidades vizinhas como 

vimos no mapa acima e alguns 

municípios próximos incluindo 

a capital do nosso país.  
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Mapa 04 - Divisão Setorial de Uberlândia, clientes por região 

 

Elaboração: SANTANA, Gaspar 

 

O frigorifico possui sua cede afastada da cidade e um escritório no Bairro Brasil e 

vendedores que se ligam a outras cidades para levar um pouco da história do empreendimento e 

para vender os produtos disponíveis. O frigorifico situa-se na região Norte de Uberlândia e seu 

escritório na área central da cidade, quase na região norte e leste. 

Segundo Talaska “Evidenciamos, assim, que o território é posterior ao espaço e que a sua 

formação depende da territorialização do espaço, fenômeno originado pela atuação de grupos 

sociais” (2011), temos que considerar que o frigorifico São Pedro se deu devido ao espaço 

existente em um certo tempo, e que hoje modifica a paisagem e o social da região aonde está 

inserido. 

As novas tecnologias denominadas TICs, (Tecnologias de Informação e Comunicação) 

que estão sendo utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, vem se intensificando nos 

últimos anos, além de influenciar os diversos setores a utilização das TICs. 

Na área da educação as “TICs” não tem o propósito, e não eliminaram a figura do 

professor como alguns previam há alguns anos, quando instalaram os primeiros nas escolas, no 

entanto a estrutura das salas de aula vem mudando e juntamente o papel do professor com a 
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expansão dos meios de comunicação em massa. “Não há dúvida de que as novas tecnologias 

permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e de tempo, estabelecendo novas pontes entre o 

estar junto fisicamente e virtualmente” (MORAN; MASSOTO; BEHRENS, 2000). 

Ao se falar em novas TICs, segundo Kenski (2007), refere-se principalmente, aos 

processos e produtos relacionados com os conhecimentos provenientes da eletrônica, da 

microeletrônica e das telecomunicações, as quais se caracterizam por: 

- Serem evolutivas: em permanente transformação; 

- Terem uma base imaterial: não são tecnologias materializadas em máquinas e 

equipamentos, e tem como principal espaço de ação o ambiente virtual e como principal 

matéria-prima a informação. 

Com o intuito de exemplificar, e ilustrar, as diversas TICs apresentamos o software 

CmapTools; que é uma ferramenta para elaboração esquemas conceituais e representá-los 

graficamente, ou seja, é um programa que auxilia a desenhar mapas conceituais. Os mapas 

conceituais foram desenvolvidos em 1972, dentro do programa de pesquisa realizado por Novak 

na Universidade de Cornell, no qual ele buscou acompanhar e entender as mudanças na maneira 

como as crianças compreendiam a ciência (NOVAK; MUSONDA, 1991). 

Mapas conceituais são ferramentas gráficas para a organização e representação do 

conhecimento. Eles incluem conceitos, geralmente dentro de círculos ou quadros de alguma 

espécie, e relações entre conceitos, que são indicadas por linhas que os interligam. (NOVAK; 

CAÑAS, 2008).  

De acordo com o tema proposto pelo trabalho, apresentamos um plano de aula no 

formato e parâmetros dos mapas conceituais, e elaborado com o software CmapTools: 

apresentado na figura abaixo.  
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Figura 3 - Mapa conceitual sobre o Frigorifico São Pedro 

 

Elaboração: PEREIRA, Eduardo, 2018 

 

Fundamentos psicológicos, dos mapas conceituais de acordo com, Novak; Cañas ( 2008, 

p. 11).  O aprendizado significativo requer três condições: 

1 - O material a ser aprendido deve ser conceitualmente claro e apresentado com 

linguagem e exemplos relacionáveis com o conhecimento anterior do aprendiz. Mapas 

conceituais podem ajudar a cumprir essa exigência, tanto por identificar conceitos 

amplos e gerais possuídos pelo aprendiz antes de ele aprender conceitos mais 

específicos, quanto por ajudar no sequenciamento de tarefas de aprendizagem através 

de conhecimentos progressivamente mais explícitos, que podem se basear em quadros 

de desenvolvimento conceitual. 2 - O aprendiz deve possuir conhecimento anterior 

relevante. 3 - O aprendiz precisa ter vontade de aprender de modo significativo. 

(NOVAK; CAÑAS, 2008, p. 11). 

 

Considerações Finais 
 

O presente trabalho foi de imensa aprendizagem, o mesmo mostrou a todo grupo de 

autores as complexidades do setor terciário, dos frigoríficos e em especial do frigorífico São 

Pedro. Foi possível observar como diversas matérias podem ser trabalhadas em junção e as 

mesmas trazem constantes reflexões sobre o tema proposto. 

 Sofre o Frigorifico São Pedro, o mesmo impacta todo município de Uberlândia como 

também a mesorregião que ele se faz presente, nota-se todo um estudo envolta do mesmo e que 
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sua localização estratégica faz o mesmo bastante competitivo no mercado atual, em síntese foi 

um prazer realizar esse trabalho. 
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EIXO 2: PRODUÇÃO DO 

ESPAÇO RURAL - RESUMOS 
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Resumo: Desde meados da década de 1970, o Brasil vem passando por uma reestruturação do 

seu espaço agropecuário, e consequentemente, dos produtos originários de práticas ligadas ao 

meio rural. Nesse sentido, esta investigação teve como objetivo resgatar os principais elementos 

que propiciaram a produção de Etanol no triângulo mineiro e alto Paranaíba com incentivos 

governamentais. O caminho metodológico esteve alicerçado em revisão bibliográfica, coleta de 

dados em sites oficiais, tabulação de dados (gráficos e tabelas), trabalho de campo e análises do 

material obtido. Como resultados, pode-se destacar a presença de 103.862 hectares colhidos de 

Cana-de-açúcar no ano de 1990 na mesorregião geográfica do triangulo mineiro e alto 

Paranaíba. Já no ano de 2010, o recorte espacial em análise contava com 492.440 hectares 

colhidos com aumento percentual de aumento com aproximadamente 474%, bem como uma 

produção de 7.332.891 tonelada e 42.415.800 toneladas respectivamente, perfazendo um 

percentual de aumento com aproximadamente 578%. Deve-se ressaltar que os incentivos 

governamentais foram destinados através programas como o Proálcool, criado pelo governo 

federal na data de 14 de novembro de 1975 com o objetivo de promover o desenvolvimento na 

produção de insumos destinados à elaboração de álcool etílico, bem como instigar o 

aprimoramento das técnicas que se destinam a essa área. Politicas dessa natureza transformaram 

consideravelmente o cenário brasileiro não apenas no pontal do triângulo mineiro, onde as áreas 

agricultáveis foram consideradas propicias para esse tipo de prática. Como considerações finais 

deve-se enfatizar a quantidade de área anteriormente destinada a produção de gêneros 

alimentícios (milho, mandioca, feijão, arroz, entre outros) e que passou a ser ocupada pela cana-

de-açúcar; a grande quantidade de agrotóxicos utilizadas; liberação da mão de obra o campo 

(estimulo ao êxodo rural); Criação de bolsões de subsistência (comunidades de agricultura 

familiar resistente) e, dependência deste molde de produção para manutenção do homem no 

campo. Assim, observou-se durante o desenvolvimento da pesquisa que a transformação do 

espaço rural estimulada pelo Proálcool, dentre outros programas, é observada constantemente e 

cada vez com maior intensidade em todos os setores da cadeia produtiva da agropecuária. 

 

Palavras-Chave: Proálcool, Triangulo Mineiro, Cana de açúcar. 
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Resumo: A presente pesquisa objetivou demonstrar os principais sistemas de irrigações 

utilizados no Brasil e no Senegal. Neste sentindo como procedimento metodológico inicial, 

realizou-se um referencial teórico acerca da temática, buscando alicerces tanto teóricos quanto 

metodológicos sobre os principais sistemas de irrigação utilizados em ambos os países. Logo em 

seguida, coletou-se dados referentes ao tema tanto em sites especializados quanto relatos de 

pessoas que trabalham na área. De posse das informações coletadas primou-se pela análise do 

material e redação do trabalho como um todo. No Brasil a irrigação que mais é utilizada é a por 

aspersão, diferente do Senegal que tem uma irrigação ainda tradicional (sem grandes 

equipamentos modernizados a exemplo do Brasil) na maior parte do país. Todavia, atualmente o 

Senegal vem implantando um projeto criado e idealizado no Brasil, que consiste na irrigação por 

gotejamento, diferente do método de aspersão que desperdiça muita água. Vale ressaltar, que o 

gotejamento é um método mais econômico, eficaz e ecológico. Além do mais, faz-se necessário 

destacar que o Senegal sofre com a falta de água para implantar um sistema como de aspersão, o 

que seria totalmente inviável. Assim, com base em estudos e pesquisas já desenvolvidas, pode-se 

inferir que o atual sistema de irrigação por gotejamento é o mais recomendado para a agricultura 

no Senegal, como vem sendo desenvolvido. Como considerações finais desta investigação, deve-

se enfatizar essa diferença de procedimentos relacionados aos sistemas de irrigação em ambos os 

países principalmente, considerando a disponibilidade de água para a efetivação da irrigação 

propriamente dita, o que, por sua vez, limita a grande utilização no Senegal da irrigação por 

gotejamento, diferentemente da grande quantidade de equipamentos de irrigação por aspersão 

utilizados no Brasil. 

 

Palavras-Chave: Água; Sustentabilidade; Agricultura.
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EIXO 3: 

GEOTECNOLOGIAS -

TRABALHOS COMPLETOS 
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Resumo: Cultivada no Brasil, a produção de cana-de-açúcar elevou o país a maior produtor e 

exportador do mundo, sendo o açúcar e o etanol os principais derivados, consequentemente, 

houve expansão da área cultivada em diversas regiões do país, inclusive na mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em Minas Gerais. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

apresentar o resultado do mapeamento das áreas de cana-de-açúcar por meio da utilização de 

dados orbitais nessa mesorregião. A técnica utilizada para o mapeamento consistiu na 

interpretação visual de imagens multitemporais em composição RGB NIR-SWIR-Red para o 

ano de 2015, e para validação, o trabalho de campo foi realizado na área de pesquisa. Os 

resultados apontaram que em 2015 a produção alcançou 718.065 ha, o que corresponde a 

7,93% da área total da mesorregião. 

 

Palavras-Chave: cana-de-açúcar; mapeamento; imagens multitemporais. 

 

 

Introdução 

 

O levantamento de dados agrícolas no Brasil tem se tornado uma ferramenta bem 

promissora, beneficiado pelos avanços das geotecnologias que permitem estimar, mapear e 

monitorar grandes extensões territoriais a baixo custo e com grande riqueza de detalhes.  

Por ser uma das três principais culturas agrícolas de grande produção, a cana-de-

açúcar ganha destaque na economia do país, bem como nas pesquisas científicas que 

monitoram e estimam a produção visando o melhor planejamento e gestão das diversas 

etapas de sua produção. 

Os dados do ano de 2015, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), mostra o ranking mundial de produção em toneladas de cana, no qual o 

Brasil é o maior produtor do mundo (750,2 milhões de toneladas), seguido pela Índia (362,3 
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milhões de toneladas) e a China (117,6 milhões de toneladas), números esses que demostram 

a importância econômica da produção de cana-de-açúcar. 

No contexto nacional, o estado de Minas Gerais foi o terceiro maior produtor de cana 

do país, no ranking da safra de 2014/2015, com 2.747 mil m³ na produção de etanol e 3.267 

mil toneladas na produção de açúcar. A área ocupada pela cultura, de acordo com o IBGE 

(2015), foi de 917.878 ha, sendo a 4ª maior cultura em área ocupada no estado perdendo 

apenas para a soja (1.328.641 ha), milho (1.281.452 ha) e café (997.592 ha). 

Para entender a dinâmica agrícola e a expansão da cana-de-açúcar, a mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (TMAP) foi escolhida por liderar a produção no estado. 

Em números, a região representa 78% da produção da cana, 86% do açúcar e 71% do etanol 

em Minas Gerais. Para a realização de todos os processos que integram a produção de cana e 

seus derivados, o Triângulo Mineiro conta com 22 usinas espalhadas pelos municípios 

(SIAMIG, 2015). 

Portanto, é fundamental a realização de estudos voltados para o monitoramento da 

expansão agrícola, visto que o modo como ocorreu no bioma cerrado configura-se um 

cenário único e recente. Entretanto, a obtenção de dados provenientes do uso de sensores 

remotos, na estimativa da produção de cultivares, não apenas no TMAP, mas em qualquer 

outra área do país, viabiliza a gestão ambiental e política das dinâmicas, potencialidades e 

transformações decorrentes do processo de modernização e ocupação do meio urbano ou 

rural. 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar o resultado do mapeamento da 

cana-de-açúcar por meio da utilização de dados orbitais para a mesorregião do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba, estado de Minas Gerais. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

2.1 Área de estudo 

 

A mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba localiza-se, aproximadamente, 

entre os paralelos 17º 55' 12'' e 20º 41' 30'' S Equador e os meridianos 45º 33' 30 e 51º 02' 18'' 

W Greenwich, no oeste do estado de Minas Gerias, região Sudeste do Brasil, e possui área 

territorial de 9.054.005 ha. Composta por 66 municípios, a região se subdivide em 7 
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microrregiões: Ituiutaba, Uberlândia, Uberaba, Patrocínio, Patos de Minas, Frutal e Araxá. O 

Cerrado é o bioma predominante e o clima Tropical Semiúmido. A localização geográfica da 

área de estudo é mostrada na Figura 1:  

 

Figura 1: Mapa de localização da mesorregião do TMAP-MG. 

 

Fonte: Na figura. 

 

2.2 Imagens de sensoriamento remoto 

 

Obtidas de forma rápida, contínua e gratuita, as imagens de sensoriamento remoto são 

as melhores opções para mapear culturas agrícolas como a cana-de-açúcar. Neste estudo 

foram utilizadas imagens dos sensores OLI/Landsat8, ETM+/Landsat7 com resolução 

espacial de 30 metros e AWiFS/Resourcesat2 com 56 m. As imagens do sensor OLI foram as 

mais utilizadas, consequentemente, aquelas áreas com muita cobertura de nuvens foram 

sendo substituídas conforme a disponibilidade dos outros sensores citados anteriormente. As 

imagens do sensor ETM+ passaram por preenchimento das falhas, conforme Schultz et al 

(2016) e as do AWiFS foram reamostradas para 30 metros. 
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O período de aquisição contemplou os meses de abril a outubro, período de colheita 

da cana-de-açúcar na região. Dessa forma, mosaicos desse período foram confeccionados na 

composição colorida em falsa-cor RGB NIR-SWIR-Red, dado as melhores distinções do 

desenvolvimento da gramínea nas imagens e posteriormente aplicou-se a Aparência 

Equalizada (ApEq), normalizando as cores dos alvos das diferentes imagens. Além disso, o 

mês de janeiro foi utilizado como mês de referência, e os demais meses de colheita, para 

verificação da área ocupada pela cana. 

Com base na dinâmica da produção e nas características que envolve o cultivo da 

cana-de-açúcar como: ser uma cultura semiperene, apresentar extenso período de colheita, ser 

cultivada em grandes extensões, estar geograficamente localizada próximas as usinas e ter a 

colheita realizada normalmente no período de seca distingue a cana das outras culturas 

facilitando a identificação e mapeamento via sensores remotos (AGUIAR, 2011). 

Dadas as especificidades da cana-de-açúcar a identificação e o mapeamento foi 

realizado por meio da classificação visual, a partir da atualização dos talhões de cana do 

último mapeamento realizado e disponibilizado pelo projeto CANASAT (INPE) de 2013. O 

dado vetorial de 2013 foi atualizado para 2015 com base nos mosaicos multitemporais da 

área estudada, no qual foram adicionadas as áreas de expansão e/ou removidas áreas que 

deixaram de ser cana. Esse método de interpretação visual consiste na interação entre o 

intérprete e o computador, de forma simultânea, interativa e bem mais precisa a classificação 

(RUDORFF e SUGAWARA, 2007). 

Para validação do mapeamento, áreas de cana-de-açúcar foram verificadas em 

trabalho de campo realizado em setembro de 2015, no total foram coletados dados de 40 

pontos e analisados com os dados do mapeamento (Figura 2). 
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Figura 2: Pontos coletados para validação do mapeamento. 

 

Fonte: Na figura. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

A análise dos dados permitiu verificar que 718.065 ha (7,93%) da área total da 

mesorregião do TMAP foram ocupadas, em 2015, pela cana-de-açúcar. A classificação visual 

das imagens de sensoriamento remoto possibilitou uma melhor exatidão dos dados, 

principalmente pelo fato de ter-se adquirido uma quantidade de imagens para o período que 

corroborou para tais resultados.  

Na Figura 3 ilustra a distribuição espacial das áreas com cana-de-açúcar, observa-se 

na porção sul, a maior área destinada à cana-de-açúcar, localizadas próximas aos limites 

territoriais do estado de São Paulo, maior produtor do país, podendo influenciar diretamente 

na produção já que apresenta características regionais parecidas. E o oeste, conhecido 

também como Pontal do Triângulo Mineiro se destaca em áreas cultivadas, como 

representado na Figura 3 mostra o mapa temático resultado da classificação. 
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Destaca-se na produção de cana-de-açúcar os municípios de Campo Florido, 

Conceição das Alagoas, Frutal, Iturama, Santa Vitória e Uberaba, este último, maior produtor 

do estado e da mesorregião do TMAP (Tabela 1). 
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Figura 3: Mapa das áreas destinadas a cultura da cana-de-açúcar no TM em 2015. 

 

Fonte: Na figura.
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Tabela 1: Área total de cana-de-açúcar por município, destacando os principais produtores e 

a porcentagem em relação a área total da mesorregião do TM. 

Município Total área de cana por município 
(ha) 

Porcentagem da área total por 
município (%) 

Água Comprida 17.536 2,44 

Araguari 1.887 0,26 

Araporã 10.570 1,47 

Araxá 2.267 0,32 

Cachoeira Dourada 817 0,11 

Campina Verde 12.232 1,7 

Campo Florido 35.732 4,98 

Canápolis 18.749 2,61 

Capinópolis 8.262 1,15 

Carneirinho 15.892 2,21 

Centralina 4.124 0,57 

Comendador Gomes 7.424 1,03 

Conceição das Alagoas 47.198 6,57 

Conquista 19.023 2,65 

Delta 4.314 0,6 

Fronteira 4.023 0,56 

Frutal 69.484 9,68 

Gurinhatã 8.092 1,13 

Ibiá 5.941 0,83 

Indianópolis 2.107 0,29 

Ipiaçu 5.551 0,77 

Iraí de Minas 648 0,09 

Itapagipe 20.331 2,83 

Ituiutaba 24.274 3,38 

Iturama 33.252 4,63 

Limeira do Oeste 27.476 3,83 

Monte Alegre de 
Minas 

15.909 2,22 

Nova Ponte 9.533 1,33 

Patos de Minas 415 0,06 

Pedrinópolis 730 0,1 

Perdizes 18.546 2,58 

Pirajuba 15.073 2,1 

Planura 8.247 1,15 

Prata 12.606 1,76 

Romaria 183 0,03 
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Sacramento 15.980 2,23 

Santa Juliana 10.610 1,48 

Santa Vitória 43.226 6,02 

São Francisco de Sales 16.445 2,29 

Tupaciguara 11.802 1,64 

Uberaba 86.049 11,98 

Uberlândia 12.616 1,76 

União de Minas 16.589 2,31 

Veríssimo 16.300 2,27 

TOTAL 718.065 100 

 
Fonte: Mapeamento da cana-de-açúcar em 2015 

Org.: DIAS, B. A. S. (2016) 

 

Analisando a Tabela 2 pode-se perceber que os valores das áreas geradas no 

mapeamento pelo método da interpretação visual são maiores aos valores de dados oficiais, 

como os do IBGE (2015), neste último, a metodologia utilizada são dados obtidos de forma 

subjetiva (entrevistas, consultas as indústrias etc.). Observa-se área plantada de 632.163 

hectares pelo IBGE e 718.065 hectares pelo mapeamento, termos percentuais, a área estimada 

por mapeamento foi 13,6% superior aos dados oficiais para o ano de 2015. A possível 

explicação para isto pode ser as estimativas feitas pelo órgão público, estas baseadas na 

“aplicação de um questionário em cada município do País, o qual é preenchido pelo agente de 

coleta do IBGE”. (IBGE, 2002, p.35) 

Tabela 2: Dados do mapeamento e dados do IBGE (2015) 

Ano Área mapeada 

em ha 

Área cultivada em 

ha (IBGE) 

Diferença das 

fontes de dados 

(ha) 

Diferença em 

% 

2015 718.065 632.163 85.902 13,6 
Org.: DIAS, B. A. S. (2018) 

 

Quando analisamos os dados de metodologias que utilizam dados de sensoriamento 

remoto como o Projeto CANASAT identificamos que ocorre algumas divergências com os 

dados do IBGE, como mostrado na Tabela 3: 
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Tabela 3: Diferença entre os dados do CANASAT e IBGE. 

 CANASAT IBGE Diferença (ha) Diferença (%) 

2010 524.156 492.440 31.716 6,5 

2011 562.005 523.693 38.312 7,3 

2012 615.048 573.833 41.215 7,1 

2013 672.996 580.916 92.080 15,8 

Fonte: CANASAT, IBGE 

Org.: e adaptação: DIAS, B. A. S. (2018) 

 

Percebe-se que além dos possíveis fatores já mencionados anteriormente, ocorre um 

aumento nas diferenças dos dados coletadas conforme o aumento da produção de cana-de-

açúcar no TMAP. No entanto, como o CANASAT disponibilizou gratuitamente apenas até o 

ano de 2013, não é possível comparar os anos posteriores, mas podemos concluir que cada um 

dos dados aqui apresentado está sujeito a erros inerentes ao tipo de metodologia empregada, 

forma de aquisição, processamento dos dados, dentre outros.  

 

Considerações Finais  

 

O presente trabalho mostrou que as imagens multitemporais de sensoriamento remoto 

possibilitaram a identificação e o mapeamento das áreas de cana-de-açúcar na mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Minas Gerais. Percebe-se que mesmo com várias 

metodologias existentes para mapear diversos usos da terra, a classificação visual ainda é a 

mais recomendada para gerar dados confiáveis e mais precisos, mesmo demandando um 

trabalho laborioso. Em contrapartida, temos a classificação automática com dados mais 

rápidos de serem adquiridos e processados, porém com erros estimados e mais recomendável 

para pequenas escalas.  

Os resultados apontaram que 7,93% da área total da mesorregião do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba estão sendo ocupados pela cana de açúcar, em hectares são 718.065. 

Cumprindo o objetivo do trabalho a metodologia mostrou satisfatória, tendo em vista que a 

metodologia resultou numa maior exatidão dos dados, tanto pela série de imagens utilizadas 

quanto pela classificação visual. 
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Resumo: Conhecer as potencialidades e limitações do ambiente em uma região representa a 

base para o planejamento de uso das terras, visto que esse planejamento permite uma visão 

integrada e especializada sobre a paisagem. Neste sentido, a pesquisa apresenta como objetivo 

a realização de uma análise geoambiental da Zona de Amortecimento do Parque Nacional das 

Emas, classificando suas terras de acordo com o Manual para levantamento utilitário do meio 

físico e classificação de terras no sistema de Capacidade de Uso (Lepsh, 1991). Para 

elaboração do mapeamento foi utilizado o software ArcGIS 10.1®, imagens do satélite 

Sentinell 2 e levantamentos de campo. Aproximadamente 87% da área encontra-se apta ao 

cultivo agrícola, o que justifica o intenso uso agropecuário da região. 10% correspondem a 

áreas inaptas ao uso, especialmente por limitações de solo e relevo. 

 

Palavras-Chave: Unidades de Conservação; Geotecnologias; Capacidade de Uso da Terra. 

 

 

Introdução 

 

No Brasil, as Unidades de Conservação (UC’s) apresentam-se como alternativas para a 

conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais. São definidas como 

espaços com características naturais relevantes, envolvendo em sua implantação e gestão as 

três esferas do governo e participação popular. No Estado de Goiás, as UC’s ainda não são 

suficientes para a efetiva conservação das diferentes fitofisionomias do Cerrado, como por 

exemplo o Parque Nacional das Emas, que se apresenta como uma “ilha” em meio a grandes 

áreas de agricultura e pastagem no sul do Estado (SANTOS, 2018). 

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) prevê, em seu artigo 9º, a 

criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público, viabilizando a 

criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) no ano de 2000 (Lei 
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9985/2000), estabelecendo critérios para criação e gestão de Unidades de Conservação no 

Brasil. No Estado de Goiás, o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) entrou 

em vigor no ano de 2002 (Lei 14247/2002), estabelecendo normas para a criação, implantação 

e gestão de UC’s, além de dispor sobre incentivos aos municípios que possuam ou venham a 

criar e implantar UC’s e penalizar àqueles que causem danos à fauna e à flora. 

O SNUC divide os tipos de Unidades de Conservação em dois grandes grupos, sendo 

as Unidades de Proteção Integral, nas quais se enquadram os Parques Nacionais, visando a 

preservação integral da natureza, e as Unidades de Uso Sustentável, com objetivo de 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. Neste último grupo, se enquadram unidades como as Áreas de Proteção Ambiental 

(APA’s), Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e as Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN’s), que têm se mostrado como alternativas importantes para Zonas 

de Amortecimento dos Parques Nacionais, garantindo a conectividade destas com outras áreas 

de vegetação natural ainda conservadas. 

De acordo com Santos (2018), no Sul do Estado de Goiás existem 12 Unidades de 

Conservação, sendo um único Parque Nacional (Parque Nacional das Emas), 3 Parques 

Estaduais, 1 Parque Municipal, 1 APA, 1 Floresta Nacional e 5 RPPN’s, totalizando uma área 

de 149.981 ha, das quais o Parque Nacional das Emas responde por 88,5% do total, sendo 

uma das maiores Unidades de Conservação do Cerrado Brasileiro. 

Localizado no extremo sudoeste do Estado de Goiás (mapa 1), o Parque Nacional das 

Emas (PNE) foi criado no ano de 1961, tendo seus limites revistos no ano de 1972, apresenta 

uma área total de 132.813ha e uma Zona de Amortecimento com 236.432ha, que não cumpre 

totalmente o seu papel ecológico por estar intensamente ocupada por atividades 

agropecuárias, dando à Unidade de Conservação um aspecto de “ilha” em meio a um mosaico 

de atividades de agricultura e pecuária. O PNE ocupa parte dos municípios de Chapadão do 

Céu e Mineiros, em Goiás e Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Além destes municípios, a 

Zona de Amortecimento ocupa parte dos municípios de Alto Taquari, no Mato Grosso, 

Serranópolis, em Goiás e Alcinópolis no Mato Grosso do Sul. 

Vitalli, Zakia e Durigan (2009, p.67-68) destacam que a integridade das Unidades de 

Conservação e sua efetividade em cumprir suas funções ambientais dependem da criação de 
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“Zonas Tampão”, que devem funcionar como filtros, contendo os efeitos de borda causados 

pela fragmentação dos ecossistemas e “impedindo que atividades antrópicas externas 

coloquem em risco os ecossistemas naturais dentro das áreas protegidas”. “(...) A 

regulamentação das atividades nessa zona deveria ser, portanto, uma das práticas 

conservacionistas a ser incorporada pelas unidades de conservação” (VITALLI, ZAKIA e 

DURIGAN, 2009, p.68). 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de conservação (SNUC), a Zona de 

Amortecimento deve ter seus limites estabelecidos no Plano de Manejo e, no caso do Parque 

Nacional das Emas, apresenta uma área duas vezes maior que à área do parque, abrangendo 

partes dos territórios dos municípios de Chapadão do Céu, Serranópolis e Mineiros, em Goiás, 

Costa Rica e Alcinópolis no Mato Grosso do Sul e Alto Taquari, no Mato Grosso. 

 

Mapa 1 – Localização do Parque Nacional das Emas e Zona de Amortecimento. 

 
Autor: Laboratório de Geoinformação, 2018. 

 

Conhecer as potencialidades e limitações do ambiente em uma região representa a 

base para o planejamento de uso das terras, visto que esse planejamento permite uma visão 

integrada e especializada sobre a paisagem. Assim como os estudos de fragilidade ambiental, 

o mapeamento de capacidade de uso das terras permite a identificação de áreas mais 
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fragilizadas, onde o uso dos recursos naturais em atividades agropecuárias deva ser 

restringido, visando a conservação do ambiente. 

Visto a intensa ocupação agropecuária na Zona de Amortecimento do Parque Nacional 

das Emas, a pesquisa desenvolvida teve como objetivo a realização de uma análise 

geoambiental na região, classificando suas terras de acordo com o Manual para levantamento 

utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de Capacidade de Uso (Lepsh, 

1991). 

No sistema de capacidade de uso estruturado pelo Serviço de Conservação dos Solos 

dos Estados Unidos e adaptado e trabalhado por autores como Bertoni e Lombardi Neto 

(1990) e Lepsch (1991), são indicados 3 grandes grupos de capacidade de uso, sendo eles: A – 

Terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens, reflorestamento e 

conservação da vida silvestre; B – Terras impróprias para cultivos intensivos, mas ainda 

adaptadas para pastagens, reflorestamento e conservação da vida silvestre; C - Terras não  

adequadas para cultivos anuais, perenes, pastagens ou reflorestamento, podendo servir apenas 

como abrigo e proteção da fauna e flora silvestre, recreação ou armazenamento de água. 

 

2 Metodologia do Trabalho 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram consideradas duas etapas, sendo uma em 

campo com a realização de levantamentos e observações, e outra em laboratório, com a 

realização de mapeamentos e a análise da área em conjunto com as informações coletadas em 

campo. 

 

2.1 Mapeamento de uso e cobertura da terra: 

 

Foram utilizadas imagens do satélite SENTINEL2, do dia 18 de outubro de 2017 com 

resolução espacial de 10 m, onde foi realizada a composição das bandas: 3 (Azul – 490 nm), 4 

(Verde – 560 nm), 5 (Vermelho – 665 nm) e 8 (Infravermelho Próximo – 842 nm). Obtidas de 

forma gratuita no domínio eletrônico do serviço geológico dos Estados Unidos - USGS 

(United States Geological Survey). 

 As imagens foram classificadas de forma não supervisionada (segmentação) 

utilizando a análise por máxima verossimilhança, considerando 150 classes, com área máxima 
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de 5 pixels e variação de 5 tonalidades de cinza, posteriormente reclassificadas considerando 

as classes: Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Água, Áreas Úmidas, Fitofisionomias de 

Cerrado, Formações Florestais (Matas Ciliar, de Galeria e Cerradão) e áreas com solo 

descoberto, posteriormente reclassificadas em agricultura e pecuária. O processo de 

classificação foi apoiado, ainda, por imagens disponibilizadas pelo aplicativo Google Earth 

PRO. Utilizou-se o software ArcGIS 10.1®, licenciado para o Laboratório de Geoinformação 

da UFG/Regional Jataí, bem como a estrutura física e equipamentos do laboratório. Após a 

classificação em laboratório, foi realizada atividade de campo para a validação e correção do 

mapeamento. 

 

2.2 Pesquisa de campo 

 

Foi realizada atividade de campo entre os dias 10 e 13 de maio de 2018, quando toda a 

área de estudo foi percorrida, georreferenciada e registrada por meio de levantamento 

fotográfico (Mapa 2). As rotas de campo foram estabelecidas considerando as áreas agrícolas, 

as áreas de vegetação remanescente, os recursos hídricos (cursos d’água e áreas úmidas) e as 

zonas de contato com o Parque Nacional das Emas. Ao todo foram percorridos cerca de 

1000km nos municípios de Chapadão do Céu, Serranópolis, Costa Rica e Mineiros. 
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Mapa 2 – Rotas de campo e pontos de amostragem. 

 
Autor: Laboratório de Geoinformação, 2018. 

 

Os levantamentos de campo seguiram as recomendações do Manual para 

Levantamento Utilitário do Meio Físico e Classificação de Terras no Sistema de Capacidade 

de Uso (LEPSCH, 1991) e dos manuais técnicos do IBGE de Geomorfologia (2009), 

Pedologia (2015) e Uso da Terra (2013). Foi realizado o registro fotográfico de todos os 

pontos e coletadas amostras de solo para análise empírica a fim de confirmar as informações 

contidas nos mapeamentos disponibilizados pela EMBRAPA. 
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2.3 Mapeamento da Capacidade de Uso dos Recursos Naturais 

 

O mapeamento da Capacidade de Uso dos Recursos Naturais seguiu os parâmetros 

definidos por Lepsch (1991), que propõe o estabelecimento de três grandes classes de 

capacidade de uso: A – Terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens, 

reflorestamento e conservação da vida silvestre; B – Terras impróprias para cultivos 

intensivos, mas ainda adaptadas para pastagens, reflorestamento e conservação da vida 

silvestre; C - Terras não  adequadas para cultivos anuais, perenes, pastagens ou 

reflorestamento, podendo servir apenas como abrigo e proteção da fauna e flora silvestre, 

recreação ou armazenamento de água. A metodologia propõe subclasses, baseadas no nível de 

manejo e práticas conservacionistas necessários para a utilização, além de delimitar fatores de 

limitação relacionados ao relevo (como o risco de erosão, por exemplo), ao solo 

(pedregosidade, profundidade, etc), ao excesso de água e a questões climáticas (déficit ou 

excedente hídrico, etc). 

Foram consideradas como áreas impróprias para uso agropecuário: a) Faixa de 100 

metros a partir das margens dos cursos d’água; b) Áreas úmidas, com presença de solos 

hidromórficos (gleissolos); c) Áreas com declividades superiores a 30%; d) Área do Parque 

Nacional das Emas. Para as demais áreas foram analisados fatores limitantes com relação aos 

solos e ao relevo, visto que as características climáticas da região são favoráveis ao 

desenvolvimento de atividades agropecuárias. 

 

3 Resultados e discussão 

 

O Parque Nacional das Emas e sua Zona de Amortecimento encontram-se em uma 

região caracterizada pelos altos índices de produtividade no campo. Chapadão do Céu, por 

exemplo, apresenta o quinto maior Produto Interno Bruto (PIB) Per Capita (R$) e o décimo 

maior rendimento médio (R$) do Estado de Goiás. Estes valores se devem ao intenso uso 

agropecuário das terras do município, sobretudo ao cultivo de grãos e cana-de-açúcar. O 

município figura entre os maiores produtores de grãos do Estado de Goiás, principalmente de 

milho e soja, com uma média de 93.000 ha colhidos de soja nos últimos 10 anos. Com relação 

à Zona de Amortecimento do Parque Nacional das Emas 63,7% da área é ocupada por 

atividades agrícolas, sobretudo grãos e cana-de-açúcar (Mapa 3).  
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Mapa 3 – Uso e Cobertura da Terra (2018)* 

 
Autor: Laboratório de Geoinformação, 2018. 

*Foi utilizada imagem de 2017, mas o mapa foi atualizado em campo em maio de 2018. 

 

A partir do ano de 2009, torna-se significativo também o cultivo de cana-de-açúcar, 

que chega a uma área colhida de 45.000ha em 2013. Encontra-se instalada no município a 

empresa Cerradinho Bioenergia S.A., uma das mais importantes empresas do setor no 

Sudoeste de Goiás. Além do município de Chapadão do Céu, a empresa apresenta áreas de 

cultivo de cana-de-açúcar nos municípios de Serranópolis e Costa Rica.  
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A área total cultivada com cana-de-açúcar pela empresa é de aproximadamente 

65.817ha, sendo que, destes, 22.310ha encontram-se dentro dos limites da Zona de 

Amortecimento do Parque Nacional das Emas (33,9% do total). Considerando a área agrícola 

da Zona de Amortecimento, verifica-se que a cana-de-açúcar corresponde a 13,3% deste total, 

portanto, não sendo a atividade mais significativa dentro desta área visto que os 86,7% 

restantes são destinados à produção de grãos.  

De um total de 2.364,3 Km², 20,1% da área da Zona de Amortecimento do PNE ainda 

encontra-se recoberta por diferentes feições de Cerrado, 2,9% por formações florestais, matas 

ciliares e de galeria e Cerradão e 2% por áreas úmidas, totalizando 25% de áreas ainda 

conservadas. Considerando se tratar de uma Zona de Amortecimento de uma área de 

conservação desta importância, considera-se um número bastante reduzido. 

Os outros usos identificados na área foram de Pastagens, correspondendo a 11,2% da 

Zona de Amortecimento, principalmente em áreas dos municípios de Serranópolis e Mineiros 

caracterizadas por solos mais arenosos e declividades mais acentuadas e de Silvicultura em 

um percentual de área ainda muito pouco significativo (0,1%). Diferentes categorias de 

corpos d’água recobrem menos de 0,1% da Zona de Amortecimento. 

O mapa de capacidade de uso desenvolvido para a Zona de Amortecimento (mapa 4) 

apresenta predomínio da classe A (cores verdes), sendo que 70,2% da área encontra-se apta ao 

cultivo agrícola com problemas simples de conservação (Foto 1) e 17,4% encontra-se apta ao 

cultivo agrícola com problemas complexos de conservação, sobretudo correção de solos e 

criação de mecanismos para prevenção e/ou contenção de processos erosivos (Foto 2). Dessa 

forma, conclui-se que 87,6% da área da Zona de Amortecimento apresenta condições 

favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, área superior à que encontra-se recoberta por 

este tipo de atividade atualmente. Esse resultado deve-se, principalmente, às características 

apresentadas pelos solos, pelo clima e pelo relevo da região e o cálculo exclui a área ocupada 

pelo Parque Nacional das Emas. 

As áreas inaptas correspondem a 10,2% da Zona de Amortecimento (Foto 3), 

sobretudo sobre gleissolos, neossolos, áreas úmidas e terrenos com declividades superiores a 

30% de inclinação. Atualmente, existem 917,2ha de áreas cultivadas com cana-de-açúcar 

sobre áreas classificadas como impróprias para uso agrosilvopastoril, principalmente no 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

149  

município de Costa Rica na bacia do Rio Sucuriú. Essa restrição deve-se, principalmente, ao 

cultivo sobre áreas de gleissolos, que aparecem associados a áreas úmidas e apresentam 

alguns drenos para retirar o excesso de água no solo, que é um fator limitante para ocupação. 

Estas áreas correspondem a 4,1% do total cultivado com cana-de-açúcar na Zona de 

Amortecimento no Parque Nacional das Emas e coincide com os 31% de áreas cultivadas em 

terrenos de alta fragilidade ambiental. 

 

Mapa 4 – Capacidade de uso da terra (2018) 

 
Autor: Laboratório de Geoinformação, 2018. 
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Quanto às áreas incluídas na classe B, adaptadas a pastagens e reflorestamento em 

diferentes níveis de conservação, mas inaptas ao desenvolvimento da agricultura, têm-se um 

percentual de apenas 2,4%. 

 

Foto 1 – Visão panorâmica de área de plantio de cana-de-açúcar em relevo plano na bacia do 

Rio Formoso – Chapadão do Céu (GO) 

 
Autor: Bruno Jefferson Soares de Oliveira, 2018. 

 

Foto 2 – Plantio de cana-de-açúcar sobre áreas de neossolos quartzarênicos originados a partir 

da Formação Botucatu (solos com alto teor de areias) na bacia do Rio Jacuba, em 

Serranópolis – GO. 

 
Autor: Bruno Jefferson Soares de Oliveira, 2018. 
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Foto 3 – Plantio de cana-de-açúcar sobre gleissolos, no município de Costa Rica – MS. 

 
Autor: Bruno Jefferson Soares de Oliveira, 2018. 

 

Considerações Finais 

 

A partir das análises realizadas em campo e sobre os mapeamentos elaborados, 

conclui-se que: 

O Parque Nacional das Emas apresenta-se hoje como uma “ilha”, não cumprindo 

totalmente sua função de conservação da biodiversidade e manutenção dos sistemas 

ambientais; 

Embora cercado por atividades agropecuárias, o parque encontra-se em uma área com 

potencialidades para a criação de corredores ecológicos e unidades de uso sustentável que 

auxiliem em suas funções ambientais, minimizando os impactos das atividades desenvolvidas 

em sua Zona de Amortecimento. Cerca de 25% da Zona de Amortecimento encontra-se 

coberta por manchas de vegetação remanescente e áreas úmidas, com potencial para 

conservação; 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

152  

As áreas úmidas constituem os principais pontos de conflito ambiental, apresentando 

áreas de cultivo em terrenos que deveriam ser destinados à conservação dos recursos hídricos, 

motivo pelo qual sugere-se um acompanhamento mais cuidadoso destas áreas. Deve-se ter 

atenção especial também com as áreas de cultivo sobre neossolos quartzarênicos, que 

apresentam uma maior susceptibilidade natural à erosão. 

O ideal é que as terras da classe C do sistema de capacidade de uso não sejam 

ocupadas por atividades agrícolas e que não sejam usados os sistemas de drenos para reduzir a 

quantidade de água nos solos hidromórficos. Indica-se o plantio em outras regiões da classe 

A, que correspondem a mais de 80% da Zona de Amortecimento. 
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Resumo: Esse trabalho tem como objetivo demonstrar o quanto o geoprocessamento pode 

contribuir para o transporte aéreo regional de carga por meio da elaboração de mapas 

temáticos que possam facilitar o planejamento das rotas aéreas com maior eficiência 

(distância-tempo) na cobertura do território regional. Para a elaboração do trabalho, foi 

necessária a revisão bibliográfica referente aos conceitos do geoprocessamento e também a 

análise de dados qualitativos e quantitativos relacionados ao desenvolvimento econômico das 

cidades envolvidas. Para a produção dos mapas foi utilizado o programa Quantum GIS (QGIS 

2.18), resultando em dois modelos capazes de apresentar a melhor opção de roteirização em 

relação ao transporte rodoviário e o poder de consumo de acordo com o PIB per capita das 

cidades. 

 

Palavras-Chave: Geoprocessamento; Transporte aéreo; Multimodalidade. 

 

 

Introdução 

 

O desenvolvimento da economia tanto a nível regional quanto nacional, está ligado 

intrinsicamente ao desenvolvimento dos meios de transporte. Essa afirmação se comprova ao 

defrontar os dados dos sistemas de redes de transporte dos países desenvolvidos com outras 

regiões em vias de desenvolvimento econômico. Nos países desenvolvidos, a matriz de 

transportes tende a manter um maior equilíbrio, aproveitando as características particulares 

que cada modal de transporte (rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário e dutoviário) 

possui de acordo com o tipo de carga transportada. 

O transporte aéreo é, sem dúvida alguma, o mais veloz já produzido ao longo da 

história da humanidade, cobrindo facilmente longas distâncias em pouco tempo, 

apresentando-se como eficiente alternativa para conectar os centros econômicos com qualquer 
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cidade do interior em países de grande extensão territorial. No entanto, em muitos países em 

vias de desenvolvimento, esse modal é subutilizado por diversos motivos, resultado na 

sobrecarga de outros modais, quase sempre limitados à infraestrutura e o alto custo de 

manutenção e operação, resultado da falta não apenas de investimentos diretos na cadeia 

logística, nas de planejamento como um todo. 

Esse planejamento dependerá da quantidade das informações analisadas das redes de 

transporte e seus fluxos, utilizando os meios mais modernos de comunicação, roteirização e 

de navegação eletrônica como suporte elementar. 

Como ferramenta importante para a análise de dados georreferenciados, o 

geoprocessamento subsidia o Sistema de Informações Geográficas (SIG) na construção de 

mapas temáticos e cartográficos, proporcionando melhor análise através dos métodos de 

tratamento desses dados segundo os atributos demandados pelas organizações governamentais 

ou privadas. 

Os avanços tecnológicos no campo das ciências da informática, das telecomunicações 

e da informação, proporcionam maiores capacidades de levantamento de dados, possibilitando 

o tratamento das informações com maior qualidade final. Todo esse processo servirá como 

base para a tomada de decisões do usuário conforme o método de análise utilizado por ele. 

(ROSA e BRITO, 1996). 

Este trabalho propõe analisar brevemente a contribuição do geoprocessamento como 

ferramenta auxiliar para a elaboração de mapas temáticos para as rotas aéreas, conectando 

cidades do interior dos Estados de Minas Gerais e Goiás com o principal polo econômico 

regional, relacionando os números de habitantes e o PIB per capita com a possibilidade do uso 

multimodal (aeroviário e rodoviário) do transporte de carga utilizando aeronaves de pequeno 

e médio porte adequadas para a operação na maioria dos aeródromos localizados nas cidades 

do interior. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

Para a realização deste trabalho, foi necessária uma pesquisa baseada na revisão 

bibliográfica dos conceitos de Geoprocessamento, redes e transporte aéreo, além da análise de 
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dados quantitativos e qualitativos referente à carga transportada pelo modal aeroviário e o PIB 

per capita de algumas cidades do Estado de Minas Gerais e Goiás. 

O cruzamento desses dados possibilitou uma análise primária relacionando o 

crescimento do transporte de mercadorias de alto valor agregado pelo modal aéreo, com a 

possibilidade de redução dos custos de transporte por meio da combinação com o modal 

rodoviário. 

 

3 O Geoprocessamento e a análise espacial 

 

A necessidade de compreender os processos espaciais, econômicos e sociais na 

dinâmica atual do capitalismo, exige cada vez mais o uso de novas tecnologias que possam 

representar o espaço real com o maior número de dados e informações. 

Esses dados e informações adquiridas via topografia, aerofotogrametria, GPS ou 

imagens de satélite precisam ser georreferenciados para depois serem analisados através de 

técnicas computacionais e matemáticas de acordo com a necessidade de sua demanda. 

Assim, na definição dos autores Rosa e Brito, “O geoprocessamento pode ser definido 

como sendo o conjunto de tecnologias destinadas à coleta e tratamento de informações 

espaciais, assim como o desenvolvimento de novos sistemas e aplicações, com diferentes 

níveis de sofisticação” (ROSA e BRITO, 1996, p.7). A representação do espaço real para um 

ambiente computacional facilita não apenas a análise dos dados, como também a sua 

manipulação de acordo com os critérios de tomada de decisão do usuário, seja ele público ou 

privado. 

Esses critérios utilizados devem ser balizados por métodos que resultem na maior 

segurança das informações, reduzindo os erros comparados com o plano real. Desta forma, o 

geoprocessamento utiliza outras ciências como a Geotecnologia, Cartografia, a Geodésia, 

entre outras, para a coleta, armazenamento, tratamento e análise dos dados. Esses dados ficam 

reunidos em bancos de dados e utilizados nos chamados Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), que, segundo Hanigan, pode ser definido como: 

qualquer sistema de gerenciamento de informações capaz de: coletar, armazenar e 

recuperar informações baseadas nas suas localizações espaciais; identificar locais 

dentro de um ambiente que tenha sido selecionado a partir de determinados critérios; 

explorar relações entre os dados de um certo ambiente; analisar os dados espaciais 

para subsidiar os critérios de formulação de decisões; facilitar a exportação de 
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modelos analíticos capazes de avaliar alternativas de impactos no meio ambiente; 

exibir e selecionar áreas, tanto graficamente como numericamente, antes e/ou depois 

das análises. (apud SILVA, 2003, p. 44). 

 

Deste modo, um SIG pode ser estruturado com base em quatro componentes básicos: 

hardware, software, dados e peopleware e sua função pode ser determinada conforme a 

necessidade do usuário (FITZ, 2008). Por meio de diversos programas de geoprocessamento, 

os dados coletados podem ser digitalizados como estruturas Raster ou Vetorial, permitindo ao 

usuário a capacidade de manipular as informações, sobrepondo camadas de dados e 

interpolando informações com as características espaciais em estudo. 

Não obstante, mas que processar dados é preciso saber o método e a finalidade para 

que esses dados sejam utilizados. Fitz (2008) afirma que os trabalhos que envolvem de 

alguma forma a análise espacial, necessitam de abordagens metodológicas que busquem 

algum contato com o processo decisório. Isto quer dizer que as questões não estão soltas, mas 

precisam estar vinculadas à concepção epistemológica de quem decidirá conforme a sua 

participação real no processo, podendo tomar um caráter racionalista ou apenas construtivista. 

 

4 O transporte aéreo regional de cargas: uma proposta 

 

O transporte aéreo vem se desenvolvendo progressivamente em grande parte do 

mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando milhares de aeronaves militares, 

antes utilizadas para deslocamento de materiais bélicos e de tropas, passaram às mãos do setor 

civil readaptadas para o transporte de passageiros e cargas diversas. Sem dúvida alguma, o 

modal aéreo é insuperável em relação à velocidade, podendo cobrir facilmente longos trechos 

em poucas horas, necessitando praticamente de aeródromos adequados para suportar a 

operação segura de decolagem e do pouso. 

Os avanços tecnológicos no campo da engenharia aeronáutica proporcionou o 

desenvolvimento de aeronaves capazes de voar com velocidades superiores a 800 km/h, 

transportando até 250 toneladas de cargas. Tudo isso graças aos materiais compósitos para a 

fuselagem e motores à reação (turboélice e turbofan) mais econômicos e mais potentes que os 

antigos motores a pistão.  
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Contudo, as inovações tecnológicas para a aviação não se limitam apenas à construção 

de novos modelos de aviões. Novos sistemas eletrônicos de navegação via satélites 

aperfeiçoam as rotas, encurtando o espaço e o tempo de deslocamento com maior segurança. 

Mas o principal benefício do desenvolvimento do transporte aéreo foi o de promover a 

integração nacional e internacional, ligando regiões longínquas com maior facilidade e 

agilidade. No Brasil, o desenvolvimento do setor aéreo civil se deu com investimentos 

públicos com o objetivo de reduzir o isolamento das cidades em um país de extensão 

territorial tão imenso. 

Outro ponto favorável para o desenvolvimento do transporte aéreo foi a ampliação do 

mercado internacional que exigiu maior dinâmica com novos modelos de produções, como o 

Just in Time, Kanban e recentemente, a dispersão das unidades de produção conforme as 

facilidades oferecidas pelas economias em vias de desenvolvimento, focando na redução dos 

estoques e na maior eficiência da cadeia de suprimentos e na racionalização do uso 

combinado de modais de transporte. Com o desenvolvimento do comércio eletrônico via rede 

mundial de computadores, o transporte aéreo torna-se também referência na cadeia logística 

proporcionando maior velocidade e eficiência na entrega de mercadorias comercializadas 

instantaneamente pela internet. 

De acordo com os dados apresentados pela Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) em 2016, a movimentação de cargas transportada pelo modal aéreo só teve uma 

redução no fluxo, tanto nacional quando internacional, durante os anos 2008 e 2009, reflexo 

da crise econômica internacional iniciada nos Estados Unidos e que afetou as principais 

economias no mundo (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Evolução da carga aérea Brasil 2000 – 2016, doméstico e internacional 

 

Fonte: ANAC, Demanda e oferta do transporte aéreo (2018). Adaptado pelo autor. 

 

As redes de transporte de mercadorias e pessoas demandam uma infraestrutura mínima 

necessária para o funcionamento do seu fluxo. Essa rede é formada por nós que, segundo as 

autoras Pons e Reynés (2004), constituem os focos de geração e atração de fluxos, isto é, as 

redes dependem da forma que são distribuídos esses focos em todo o território.  

Nessa lógica, os aeroportos são exemplos típicos da estrutura funcional de uma rede, 

pois além funcionarem como nós, recebendo e enviando mercadorias e pessoas, também 

possui a predicado de contribuir para o desenvolvimento da economia em seu entorno, tal 

como afirma Silva,  

O desenvolvimento da aviação civil não representa um fim em si mesmo, mas um 

meio de alcançar os grandes objetivos do desenvolvimento global da sociedade em 

sua concepção mais abrangente. A aviação civil desempenha um papel catalisador: 

ela abre novos mercados aos produtores, facilita a divulgação de novas tecnologias, 

propicia o acesso aos serviços essenciais à comunidade e dá suporte à assistência 

social. (SILVA, 1991, p.51). 

 

A nível regional, o transporte aéreo no Brasil se apresenta de forma pouco ineficiente 

e restrito. Se a proposta inicial era a integração nacional, a realidade atual demonstra uma 

concentração dos investimentos públicos e privados para os aeroportos das grandes cidades, 

deixando a aviação regional desprovida de obras de infraestrutura e regulamentação 

específica. Como afirma Barat (2012), as particularidades do setor regional devem ser tratadas 
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de forma diferente da aviação nacional, com normas mais flexíveis, além de subsídios 

adequados à realidade das pequenas empresas aéreas de carga e de passageiros. 

Como proposta de desenvolvimento da aviação regional, a possibilidade de combinar 

o modal rodoviário com o aeroviário para rotas entre as cidades que possuem pequenos 

aeródromos proporcionaria também o desenvolvimento econômico e social dessas cidades. 

O geoprocessamento pode auxiliar na redução dos custos de transporte por meio da 

criação de rotas aéreas mais curtas substituindo o tráfego de caminhões por aeronaves mais 

velozes que os veículos terrestres, reduzindo o tempo de viagem e transformando os pequenos 

aeroportos e seus entornos em pequenos polos logísticos e comerciais, agrupando empresas de 

distribuição, manutenção, transportes locais e outros tipos de serviços. 

Conforme os dados da Tabela 1, para a realização da elaboração dos mapas, foram 

utilizados os dados de quantidade da população e PIB per capita, além das coordenadas 

geográficas dos aeroportos situados em várias cidades localizadas nas mesorregiões dos 

estados de Minas Gerais e Goiás. 

Para a escolha dessas cidades, considerou-se a interligação terrestre entre elas e 

também o potencial de utilização dos aeródromos para a criação de uma rota aérea partindo da 

cidade de Uberlândia, MG, destacada como principal Hub regional. 

 

Tabela 1: Cidades e aeroportos nas mesorregiões Sul Goiano, Noroeste de Minas e Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba 

Cidades e aeroportos - Mesorregiões  

Sul Goiano, Noroeste de Minas e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

Cidade População* 

PIB per 

capita 

(R$)** 

Aeroporto Lat S Long W 

Uberlândia-MG 669.672 43.291,56 SBUL 04-22 (2100x45) -18 53 01 -48 13 31 

Uberaba-MG 325.279 36.403,22 SBUR 17-35 (1759X45) -19 45 53 -47 57 58 

Ituiutaba-MG 103.945 26.181,24 SNYB 03-21 (1800x30) -19 00 07 -49 29 14 

João Pinheiro-MG 48.472 22.592,12 SNJP 06-24 (1300x23) -17 47 15 -46 07 12 

Patos de Minas-MG 149.856 23.834,98 SNPD 09-27 (1700x30) -18 40 20 -46 29 29 

Patrocínio-MG 89.333 25.048,98 SNPJ 05-23 (1200x30) -18 54 33 -46 58 12 

Araxá-MG 103.287 47.115,64 SBAX 16-34 (1900x30) -19 33 38 -46 57 56 

Frutal-MG 58.295 24.408,33 SNFU 07-25 (1000x20) -20 00 17 -48 57 32 

Itumbiara-GO 101.544 38.727,61 SBIT 18-36 (1750x30) -18 26 42 -49 12 51 
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Rio Verde-GO 212.237 36.481,21 SWLC 03-21(1500x30) -17 50 05 -50 57 22 

Caldas Novas-GO 83.220 25.716,72 SBCN 09-27 (2100x30) -17 43 29 -48 36 36 

Catalão-GO 100.590 59.013,65 SWKT 17-35 (1400x30) -18 13 01 -47 54 05 

Total 2.045.730 408.815,26 
   

* IBGE – Estimada 2016 

** IBGE – 2014 

Fonte: IBGE (2017). Adaptado pelo autor 

 

Outro ponto relevante para a avaliação do potencial dessa possível rota aérea de cargas 

é o considerado valor do PIB per capita da população dessas cidades. Observa-se, conforme o 

Gráfico 2, que cidades como Uberlândia, Araxá, Itumbiara, Rio Verde e Uberaba, apresentam 

valores superiores a R$ 36.000,00, com destaque ainda para a cidade de Catalão, que, com 

pouco mais de 100.000 habitantes, possui um PIB per capita acima de R$ 59.000,00. Deste 

modo, partindo de uma análise mais simples desses dados, pressupõe-se um desenvolvimento 

econômico relevante para essas cidades que pode ser potencializada com a contribuição do 

uso racional e mais amplo do modal aéreo. 

 

Gráfico 2: População e PIB per capta. 

 

Fonte: IBGE (2017). Adaptado pelo autor. 

 

5 O Geoprocessamento como Ferramenta para a Roteirização de Voos: Geração de 

Mapas Temáticos por meio do QGIS. 

 

Para a constituição dos mapas temáticos, foi utilizado o programa Quantum GIS na 

versão 2.18 (QGIS 2.18). Esse software livre, de fácil acesso para download e instalação, 
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permite ao usuário de geoprocessamento uma completa ferramenta para a manipulação de 

dados e informações de acordo com a finalidade de aplicação no SIG. 

Esse tipo de programa, como outros licenciados e pagos, trabalha com a sobreposição 

de várias camadas, formando um espaço tridimensional como uma representação do mundo 

real. A fonte para esses arquivos de camada pode ser do tipo Raster ou Vetorial. Para esse 

trabalho, foram utilizadas estruturas de dados vetoriais, acessados e baixados diretamente das 

páginas eletrônicas de órgãos governamentais que disponibilizam esses arquivos 

gratuitamente para usos exclusivos e análises destinadas ao SIG. 

O objetivo dos mapas é destacar as cidades pré-selecionadas, conforme as atribuições 

relacionadas à população, PIB per capita, estradas de ligação entre elas e as distâncias ponto a 

ponto. Tudo isso dentro de um recorte do território brasileiro situado em dois estados, Minas 

Gerais e Goiás, e pertencendo às mesorregiões do Sul Goiano, Noroeste de Minas e Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba.  

Para a elaboração do Mapa 1, o primeiro passo para a construção desse mapa, foi 

definir o Sistema de Referência Geográfica (CRG) e o referencial Geodésico, definindo a 

projeção cartográfica para que, durante a construção do mapa, não houvesse divergências dos 

sistemas de referência e nem de projeção. O sistema utilizado foi com base nos arquivos de 

Shape file baseados no SIRGAS 2000 ESPG 4674. Após essa configuração, iniciou-se o 

segundo passo com a introdução dos arquivos de camadas, conhecidos pela extensão “Shape 

file” e também de um arquivo tipo csv gerado por um programa de planilhas contendo os 

dados referentes às coordenadas geográficas dos aeroportos localizados nas cidades conforme 

a Tabela 1. Esse tipo de arquivo foi inserido no programa introduzindo os aeroportos das 

cidades em suas respectivas coordenadas geográficas. 

  



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

163  

Mapa 1: Rota aérea, população e PIB per capita 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

O terceiro passo foi delimitar as feições conforme os recortes citados acima, cada qual 

com cores que permitem a melhor visualização no mapa. Em seguida foi criado um novo 

arquivo tipo Shape file formado por linhas retas, interligando os pontos referentes às cidades. 

Após essa ação, no quarto passo, foi inserido um diagrama contendo duas informações 

referentes aos dados populacionais e o PIB per capita de cada cidade. O resultado final desse 

mapa foi demonstrar, por meio de um recorte de três mesorregiões, as cidades mais 

desenvolvidas economicamente e que possuem aeródromos operacionais. 

Para a elaboração do segundo mapa (Mapa 2), além dos passos um, dois e três, foi 

adicionado mais uma camada referente às rodovias que cortam as mesorregiões destacadas e 

também as informações da Tabela 2 (comparação do tempo de deslocamento – caminhão e 

avião) referente às distancias entre as cidades. Também foram adicionadas etiquetas 

identificando os nomes das rodovias e a distância entre cada ponto, com o objetivo de 

sobrepor a rota aérea e a ligação terrestre viam rodovias. 
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Tabela 2. Comparação do tempo de deslocamento – caminhão e avião 

Comparação do tempo de deslocamento - caminhão e avião 

ROTA 

Distância 

Trecho 

Km 

Distância 

acumulada 

Km 

Tempo estimado 

trecho - 

caminhão* 

Tempo estimado 

trecho - avião** 

Uberlândia-MG 0 0 0:00 0:00 

Ituiutaba-MG 133 133 01:54 00:25 

Itumbiara-GO 68 201 00:58 00:11 

Rio Verde-GO 197 398 02:10 00:32 

Caldas Novas-GO 250 648 03:34 00:47 

Catalão-GO 95 743 01:21 00:18 

João Pinheiro-MG 195 938 02:47 00:37 

Patos de Minas-MG 107 1045 01:32 00:20 

Patrocínio-MG 58 1103 00:51 00:11 

Araxá-MG 71 1174 01:01 00:13 

Uberaba-MG 110 1284 01:34 00:21 

Frutal-MG 106 1390 01:31 00:20 

Uberlândia-MG 146 1536 02:05 00:27 

Total 1536 
 

21:18 04:42 

* Caminhão a 70 Km/h 

** Avião a 320 Km/h 

Fonte: Google Earth (2017).  

Org.: O autor. 

 

O resultado final do Mapa 2 demonstra que, por mais que todas cidades estejam 

interligadas por rodovias Federais ou Estaduais, a distância de uma rota aérea é bem mais 

curta e mais rápida, se utilizando os dados da Tabela 2 para o total da 1.536 km. A diferença 

entre o tempo percorrido de caminhão e de avião é de aproximadamente 17 horas. 
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Mapa 2: Rota aérea e rodovias 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

O geoprocessamento tem sido uma das bases fundamentais dos modernos sistemas de 

navegação aérea utilizados em grande parte do mundo. A evolução dos sistemas eletrônicos 

baseados no GPS tem proporcionado maior segurança de voo e redução progressiva no 

consumo de combustíveis e no tempo de deslocamento das aeronaves.  

 

Considerações finais 

 

O avanço tecnológico no campo do geoprocessamento vem apresentando novas 

ferramentas para o desenvolvimento de novas formas de coleta, armazenamento, tratamento e 

análise dos dados espaciais conforme a aplicação do usuário de um SIG, através de métodos 
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que possa representar o espaço real adicionado de informações diversas para a geração de 

mapas temáticos e cartas elaboradas.  

Assim, o SIG se tornou uma importante ferramenta para uso não apenas da Geografia, 

mas de um conjunto interdisciplinar com o propósito de representar o espaço real acrescido de 

informações adicionais conforme a utilidade do usuário. 

O geoprocessamento também pode ser aplicado para aperfeiçoar rotas de transportes, 

propondo rotas alternativas baseadas na análise espacial, colaborando para a combinação de 

modais de transportes ou a substituição de rotas terrestres por rotas aéreas. Através da 

manipulação, análise e modelagem espacial, é possível desenvolver alternativas que possam 

promover maior eficiência e no deslocamento de pessoas e produtos, ao mesmo tempo 

criando outros polos econômicos regionais. 
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Resumo: O objetivo consiste em mapear as pastagens do município de Ituiutaba/MG (2015) 

por meio da técnica NDVI (Normalized Defference Vegetation Index) e classificá-las quanto 

ao seu grau de degradação. A metodologia empregada consistiu na obtenção de imagens do 

sensor OLI/Landsat 8 no site da USGS, recorte da área de interesse, realização de mosaico, 

classificação das áreas de pastagem, aplicação do NDVI e trabalho de campo visando a 

validação dos dados. O processamento digital das imagens incluiu a extração das áreas 

destinadas a pastagem e verificação das áreas degradadas. Os resultados obtidos mostraram 

que 118.085,0 (45% da área total do município) estavam ocupados pelas pastagens no ano de 

2015, de modo que 85,5% desse total encontram-se em algum estágio de degradação. O 

emprego do NDVI mostrou-se eficaz para a identificação e o grau de degradação das 

pastagens. 

 

Palavras-Chave: NDVI; Pastagens; Mapeamento. 

 

 

Introdução 

 

A atividade pecuária é considerada um dos setores mais importantes do agronegócio 

brasileiro gerando renda, empregos diretos e indiretos além da participação significativa no 

produto interno bruto (PIB) do país. A degradação de pastagens ocorre através da perda de 

vigor e consequentemente menor produtividade e aproveitamento para o rebanho. Técnicas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento são bastante promissoras para a identificação e 

classificação dos estágios em que as pastagens se encontram, assim podendo propor 

metodologias que possam avaliar e classificar as pastagens. 

Estimativas apontaram que 75 % do total de CO2 emitido para atmosfera, no Brasil, 

são derivados de práticas agrícolas e do desmatamento, enquanto, apenas 25% são 

provenientes da queima de combustíveis fósseis (CERRI; CERRI , 2007). Dada a importância 
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desses valores, é preciso pensar alternativas que minimizem a emissão de Gases de Efeito de 

Estufa (GEE) no Brasil. 

O principal objetivo do presente trabalho é identificar as pastagens melhoradas e 

degradadas do município de Ituiutaba/MG utilizando o Normalized DifferenceVegetation 

Index (NDVI) disponibilizado no QGIS 2.8.1. Os objetivos específicos incluíram avaliar a 

utilização do NDVI para separação das pastagens melhoradas e degradadas na área de 

pesquisa; analisar as imagens provenientes do sensor OLI/Landsat8 do ano 2015 na aplicação 

do NDVI; a avaliação da área ocupada pelas diferentes categorias de pastagens. 

O Município de Ituiutaba localiza-se a oeste do Estado de Minas Gerais, na 

mesorregião geográfica do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (composta por 66 municípios) 

e na microrregião região geográfica de Ituiutaba composta pelos municípios de Cachoeira 

Dourada, Ipiaçu, Capinópolis, Gurinhatã e Santa Vitória. A área total do município 

corresponde a 2.598,04 km² (IBGE, 2015), conforme visualizado na figura 01. Tem o cerrado 

como bioma predominante, todavia, são verificados resquícios de Mata Atlântica. 

 

Figura 01: Localização do Município de Ituiutaba - MG 

 
Fonte: Na figura. 
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Para Cypriano et. al., (2012), pode-se definir pastagens em três categorias, sendo elas, 

natural, nativa e artificial. Pastagem natural pode ser definida como uma pastagem onde a 

vegetação e original e composta principalmente por espécies herbáceas (gramíneas e não 

gramíneas) e arbustos. Pastagem nativa é a vegetação nativa espontânea de algum valor 

forrageiro que surge após a destruição total ou parcial da vegetação original, como savana, 

campo cerrado, agreste e caatinga. Já as pastagens artificiais ou cultivadas, são estabelecidas 

com espécies exóticas ou nativas onde a vegetação original foi excluída e podem ser 

classificadas em permanentes ou temporárias. As permanentes duram cerca de 30 anos e as 

temporárias 6 meses. 

Entende-se como recuperação de pastagens: 

A utilização de práticas culturais e/ou agronômicas, visando ao restabelecimento da 

cobertura do solo e do vigor das plantas forrageiras na pastagem (adubações de 

manutenção, vedação de piquetes, controle de plantas invasoras, sobressemeadura da 

espécie existente). Por reforma entende-se a realização de um novo estabelecimento 

da pastagem, com a mesma espécie e, geralmente, com a entrada de máquinas 

(escarificação do solo, ressemeadura, correção da acidez do solo). A renovação 

consiste na utilização da área degradada para a formação de uma nova pastagem 

com outra espécie forrageira, geralmente mais produtiva, com a adoção de práticas 

mais eficientes de melhoria das condições edáficas, como a aplicação de calcário, 

adubo no estabelecimento e manutenção, e uso mais racional da pastagem (COSTA, 

2004, p.182). 

 

A utilização das técnicas de sensoriamento remoto se constitui numa importante 

ferramenta para a identificação dos fragmentos de vegetação, principalmente porque ele 

proporciona uma excelente resposta de estudos locais dentro de uma escala global 

(CABACINHA et al.,2009). Liu (2007) ressalta uma importante aplicação do sensoriamento 

remoto no estudo da vegetação afirmando que vários estudiosos desenvolveram os índices de 

vegetação para monitorar e quantificar as condições e distribuições das áreas de vegetação, 

usando dados digitais de reflectâncias espectrais da radiação eletromagnética. Os índices da 

vegetação mais utilizados obtém a informação da reflectância dos dosséis referentes a região 

do vermelho e do infravermelho próximo as quais são combinadas sob a forma de razões 

(PONZONI,2001).  

Epiphanio et al., (1996) afirmam que os índices de vegetação são transformações 

lineares de bandas espectrais geralmente na faixa do vermelho (V) e infravermelho próximo 

(IVP) na faixa do visível do espectro eletromagnético. Tais índices realçam o comportamento 
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espectral da vegetação correlacionando-se com os parâmetros biofísicos da vegetação como 

biomassa, índice de área foliar (IAF) e percentagem de cobertura vegetal.  

Segundo Silva. (2012) o índice de área foliar (IAF) é definido pela razão entre a área 

que compreende a superfície da folha por unidade de área utilizada por essa vegetação, sendo, 

portanto, este índice um excelente indicador de biomassa de cada pixel da imagem. O IAF 

representa a capacidade que a planta tem para explorar o espaço disponível sendo a razão da 

superfície total das folhas de vegetais em relação a superfície total do terreno. 

A tabela 01 mostra as pastagens no Brasil, com os dados do senso agropecuário 

realizado em 2006 (IBGE). A classificação feita se organiza em três grupos de pastagens 

sendo: Pastagem natural, pastagem plantada degradada e pastagem plantada em boas 

condições. 

 

Tabela 02: Dados do IBGE sobre pastagens do senso agropecuário de 2006 

 
Pastagem 

Natural 

Pastagem Plantada 

Degradada 

Pastagem Plantada 

em Boas Condições 

Brasil 57.633.189 9.905.612 92.503.261 

Sudeste 10.955.635 1.662.819 15.207.612 

Minas Gerais 7.276.905 1.231.246 9.709.729 

Mesorregião do Triangulo 

Mineiro e Alto Paranaíba 
1.156.166 216.401 2.246.435 

Microrregião de Ituiutaba 122.220 22.782 394.161 

Ituiutaba 35.266 9.147 107.168 

Fonte: IBGE (2006) 

Org.: A autora (2018) 

 

O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) define geoprocessamento como 

sendo:  

Um conjunto de tecnologias voltadas a coleta e tratamento de informações espaciais 

para um objetivo específico. Assim as atividades que envolvem o geoprocessamento 

são executadas por sistemas específicos para cada aplicação. Estes sistemas são mais 

comumente tratados como Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Um sistema 

de geoprocessamento pode ser tratado como tal, destinado ao processamento de 

dados referenciados geograficamente (ou georreferenciados), desde a sua coleta até a 

geração de saídas na forma de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais, 
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etc.; devendo prever recursos para sua estocagem, gerenciamento, manipulação e 

análise. " (INPE, 2015). 

 

O sensoriamento remoto auxilia nesse tipo de pesquisa por não haver a necessidade de 

contato com o campo de estudo podendo extrair através do tratamento das imagens de satélite 

em Sistemas de Informação Geográfica "SIGs". De acordo com Antunes (2015): 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) que utiliza a tecnologia de 

geoprocessamento, dentre outros, é aplicado às mais diversas áreas do conhecimento 

como: meio ambiente, cadastro, planejamento urbano e regional. O SIG é uma 

ferramenta poderosa de suporte à tomada de decisões. Vem progressivamente 

angariando maior número de usuários. O mercado de SIG envolve milhares de 

profissionais em todo o mundo e movimenta milhões de dólares em software, 

hardware e desenvolvimento de aplicativos.  

 

As técnicas de realce de imagem por meio de índices de vegetação aumentam o brilho 

das áreas vegetadas, melhorando a aparência da distribuição espacial de informações das 

imagens, tornando-as de fácil interpretação visual e computacional. No presente trabalho, 

utilizou-se o índice de vegetação NDVI que detém a habilidade para minimizar efeitos 

topográficos ao produzir uma escala linear de medida, possui a propriedade de variar entre –1 

a +1 (quanto mais próximo de 1, maior a densidade de cobertura vegetal), o 0 representa valor 

aproximado para ausência de vegetação, ou seja, representa superfícies não vegetadas 

(EPIPHANIOet al., 1996; ROSA, 2007; EASTMAN, 1998,), conforme equação a seguir: 

 

As faixas do vermelho (RED) e do infravermelho próximo (NIR) são utilizadas, por 

conter mais de 90% da variação da resposta espectral da vegetação; portanto, estes índices 

realçam o comportamento espectral da vegetação, correlacionando-os com os parâmetros 

biofísicos da mesma (ROSA, 2007). 

Segundo Rosendo e Rosa (2007), as técnicas de realce de imagem por meio de índices 

de vegetação aumentam o brilho das áreas vegetadas, melhorando a aparência da distribuição 

espacial de informações das imagens, tornando-as de fácil interpretação visual e 

computacional. 
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Esse é o Índice de Vegetação "IV" mais comumente empregado, que detém a 

habilidade para minimizar efeitos topográficos ao produzir uma escala linear de medida, 

possui a propriedade de variar entre -1 a +1 (quanto mais próximo de 1, maior a densidade de 

cobertura vegetal", o 0 representa valor aproximado para ausência de vegetação, ou seja, 

representa superfícies não vegetadas. 

 

2 Metodologia 

 

A metodologia de trabalho empregada foi realizada de acordo com as seguintes etapas:  

1ª etapa: elaboração do referencial teórico sobre o tema da pesquisa por meio de 

artigos científicos em revistas especializadas, livros, periódicos e consulta aos bancos de 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

2ª etapa:  aquisição no site da NASA (http://earthexplorer.usgs.gov/), das imagens do 

sensor OLI/Landsat 8 adquiridas em julho de 2015. A escolha da data, se deu em 

conseqüência da ausência de nuvens que ocorre no período de estiagem no cerrado (de maio a 

outubro). 

3ª etapa: as imagens do TM/Landsat 8 passaram por processamento que se iniciou pela  

moseicagem e recorte da área no SIG QGis 2. As aplicações de composição colorida foram 

realizadas nas bandas 4, 5 e 6 já que essas correspondem as faixas espectrais do infravermelho 

próximo e médio sendo assim 4B5R6G. 

4ª etapa: elaboração de uma chave de fotointerpretação para auxiliar a interpretação 

das imagens de satélite e a identificação das áreas ocupadas com pastagem bem como outros 

usos, áreas urbanas, culturais anuais e temporárias e vegetação natural como mostrado no 

quadro 01. 
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Quadro 01: Chave de fotointerpretação da área de estudo. 

Categoria Mapeada Padrões característicos de 

Interpretação 

Amostra da Composição 

colorida 4B5R6G 

Pastagem Melhorada Cor lilás claro e tons em 

verde claro, textura lisa e 

uniforme e forma geométrica 
 

Pastagem Degradada Cor lilás claro e tons em 

verde escuro e marrom claro; 

textura lisa e rugosa e forma 

geométrica 
 

Vegetação Natural Tons em verde escuro; textura 

rugosa e forma irregular 

 

Agricultura Tons em verde claro; textura 

regular e forma geométrica 

 

Fonte: Imagens OLI/Landsat 8 

Org.: A autora. (2018) 
 

5ª etapa: ainda no software Spring 5.3, aplicou-se a técnica de segmentação de 

imagens, anterior à classificação digital de imagens, com valores de similaridade e área 80. 

Por não existir um valor padrão para definir a similaridade e a área, após vários testes, esses 

valores foram considerados os melhores; 

6ª etapa: realização do treinamento, anterior à classificação automática, foi feito a 

partir da identificação de duas classes de uso diferentes: pastagens e outro usos (que incluiu a 

agricultura, vegetação natural, áreas urbanas, culturas anuais, e etc.). A escolha dessas classes 

se deu em virtude de separar a pastagem de outros usos, pois o objetivo foi mapear apenas a 

pastagem, dessa forma reduziu-se a confusão entre a classificação da cana-de-açúcar com 

alvos cuja reflectância são semelhantes. A classificação automática foi realizada a partir do 
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algoritmo de Bhattacharya no software Spring 5.3 e os possíveis erros corrigidos no software 

Arcview 3.2 por meio de classificação manual; 

7ª etapa: recorte da imagem do satélite OLI/Landsat 8 das bandas 5 e 6 (vermelho e 

infravermelho próximo) através do arquivo shapefile criado das áreas identificadas como 

sendo pastagens para aplicação da técnica de identificação foliar NDVI. 

8ª etapa: realização do treinamento da aplicação da técnica do NDVI no mês de: julho 

(por ser o mês com menor ocorrência de chuvas e nuvens nas imagens). A técnica do NDVI 

detém a habilidade para minimizar efeitos topográficos ao produzir uma escala linear de 

medida, possui a propriedade de variar entre –1 a +1 (quanto mais próximo de 1, maior a 

densidade de cobertura vegetal), o 0 representa valor aproximado para ausência de vegetação, 

ou seja, representa superfícies não vegetadas. O NDVI foi aplicado no SIG QGIS 2.8.1 

9ª etapa: para análise e confiabilidade dos dados, foi realizado  trabalho de campo na 

área de interesse. As áreas escolhidas foram as margens das estradas que ligam a cidade de 

Capinópolis à Ituiutaba para as pastagens melhoradas (figura 02 A) e a porção sul do 

município, onde encontram-se áreas de pastagens degradadas conforme a figura 02 (B). 

 

Figura 02: Trabalho de campo realizado no município de Ituiutaba/MG para amostras e 

confiabilidade dos dados 

Pastagem melhorada (A) Pastagem Degradada (B) 

  

Fonte: Trabalho de campo de área de pesquisa 

Autora: VIÇOSO, L. C. B. (2015) 

2 Resultados e Discussão 
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No ano de 2015, a área ocupada pela pastagem em Ituiutaba compreendeu 45% da área 

total do município. Os outros usos (esses representando áreas de agriculturas, vegetação 

natural, reflorestamentos, cursos d'água e etc.) em compensação somaram 53% do uso da terra 

e 2% correspondem a área urbanizada do município conforme apresentado na figura 03. 

 

Figura 03: Mapa das pastagens do Município de Ituiutaba/MG (2015). 

 

Fonte: Na figura. 

 

Após a classificação das pastagens, foi aplicado o NDVI nas imagens do mês de julho. 

Esse mês foi escolhido por conta de ser um período de seca no Cerrado, permitindo sua 

melhor identificação quanto aos graus de degradação, bem como em relação aos demais usos 

da terra. Assim, para o mês de julho as pastagens apresentaram índice de vegetação que 

variou de 0,13 a 0,33. Desse modo, a partir dos dados de NDVI, associados à interpretação 

visual em tela foi realizada uma reclassificação em 5 classes, conforme demonstra a Tabela 

03: 
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Tabela 03: Reclassificação do NDVI  

Paleta de cores Mês de Julho* Classificação 

 0 - 0,13 Pastagem Degradada 

 0,14 - 0,18 Pastagem Degradada 

 
0,19 - 0,23 Pastagem Moderada 

 
0,24 - 0,29 Pastagem Melhorada 

 
0,30 - 0,33 Pastagem Melhorada 

Fonte: Índice de Vegetação do ano 2015 

Org.: A autora. (2015) 

 

A figura 04 é o resultado dessa reclassificação do NDVI nas áreas de pastagem do 

município no mês de julho. 

 

Figura 04: Mapeamento das pastagens do município de Ituiutaba/MG com a aplicação da 

técnica do NDVI mês de julho. 

 

Fonte: Na imagem. 

Com o resultado da reclassificação do NDVI, foi realizada a verificação de pontos 

amostrais para validação do mapeamento (Quadro 02) conforme demonstra a chave de 
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fotointerpretação das imagens de janeiro, julho e agosto dos pontos coletados em campo como 

pastagens melhoradas e pastagens degradadas. O mês de agosto foi adicionado a essa 

interpretação para melhor identificação das áreas de pastagens, já que no respectivo mês se 

apresentam elevada reflectância, facilitando sua identificação. 

 

Quadro 02: Chave de fotointerpretação dos meses de janeiro, julho e agosto de pastagens no 

município de Ituiutaba. 

Categoria Mapeada Mês de Referência Padrões característicos 

de interpretação 

Amostra da Composição 

4B5R6G 

Pastagem Degradada Janeiro Cor esverdeados, 

presença de pontos em 

cores acinzentados. 

 
Pastagem degradada Julho Tons acinzentados 

predominantes. 

 
Pastagem degradada Agosto Tons claros com alguns 

tons acinzentados.  

 
Pastagem melhorada Janeiro Tons verde escuro 

predominantes. 

 
Pastagem melhorada Julho Tons verdes claro e 

verde escuro e verde 

claro. 

 
Pastagem melhorada Agosto Tons em verde claro e 

pequena presença de tons 

acinzentados. 

 
Fonte: Imagem OLI/Landsat 8.  

Org.: VIÇOSO, L. C. B. (2015) 
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Os pontos coletados para as pastagens demarcadas como degradadas, apresentaram 

NDVI entre 0 e 0,13, indicando que a reflectância emitida pela vegetação presente foi muito 

baixa. Para o NDVI que variou de 0,19 a 0,23, foram atribuídas as pastagens moderadas e as 

áreas constatadas como pastagens melhoradas, apresentaram NDVI entre 0,30 à 0,33. 

Levando-se em conta que as pastagens possuem vegetação tipicamente rasteira, esses índices 

demonstram que a pastagem manteve seu vegetativo mesmo no período seco.  

Desse modo, a reclassificação do NDVI das pastagens, levando-se em conta diferentes 

graus de degradação, considerou cinco classes (tabela 04). É possível analisar que as 

pastagens degradadas ocupam 20,9% do total identificado, enquanto que as moderadas 

ocuparam a maior área mapeada (64,6%). Esses são dados preocupantes quando se considera 

a extensão da pecuária no município de Ituiutaba, pois o manejo adequado de pastagens além 

de garantir maior produtividade da área, confere também condições ambientais de proteção e 

preservação do solo. 

 

Tabela 04: Classificação das pastagens do mês de julho no município de Ituiutaba/MG. 

Classe Resposta NDVI 
Classificação da 

Pastagem 

Área em 

Hectares 

Porcentagem da 

Área 
1 0 - 0,13 Pastagem Degradada 1321 1,1% 

2 0,14 - 0,18 Pastagem Degradada 23553,1 19,8% 

3 0,19 - 0,23 Pastagem Moderada 76198,3 64,6 

4 0,24 - 0,29 Pastagem Melhorada 14920,6 12,7 

5 0,30 - 0,33 Pastagem Melhorada 2092 1,8 

Fonte: Mapeamento do uso da terra do ano 2015 

Org.: A autora. (2015) 
 

As estimativas apontaram um total de 14,5% incluídos na categoria de pastagens 

melhoradas. Quando se verifica que cerca de 45% do total da área do município é ocupado 

por pastagens, conclui-se que essa é uma cifra muito baixa e que em termos de produtividade 

das áreas o município tem muito potencial para evoluir.   
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Considerações Finais 

 

A metodologia aplicada neste trabalho mostrou-se satisfatória, a classificação 

automática de Battacharya para mapeamento das pastagens e aplicação do NDVI para 

classificação das pastagens é um método eficiente e rápido para trabalhos sobre as mudanças 

de uso da terra. Todavia, a correção dos erros do mapeamento foi tarefa crucial à precisão do 

mapeamento, pois a pastagem confunde-se com outros usos. 

O mapeamento realizado pelo IBGE no ano de 2006, constatou que as áreas destinadas 

as pastagens no município de Ituiutaba ocupavam 151.581 ha. Já o mapeamento constatou que 

que as áreas destinadas as pastagens, ocupam 118.085 ha, o que representa uma redução de 

33.493 ha (correspondente a uma redução de 22%).   

Foi constatado que a pastagem está em um processo de degradação e grande parte do 

município não possui pastagens em condições melhoradas. Isso é reflexo da falta de 

incentivos fiscais e expansão do agronegócio, que tornam esta cultura como significativa para 

a economia do país. Campanhas do governo como o programa ABC devem ser incentivados 

para reverter os impactos causados pela emissão de CO2 na atmosfera ocasionada pela 

pastagem e consequentemente, melhorar o vigor das pastagens para melhor aproveitamento 

do rebanho.  
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi demonstrar a aplicabilidade do uso das geotecnologias 

disponíveis para realizar o levantamento e caracterização física do município de Monte 

Carmelo-MG. As geotecnologias englobam ferramentas para o reconhecimento sobre as 

características físicas da superfície terrestre, dentre elas o Geoprocessamento, Sensoriamento 

Remoto, etc., integrando equipamentos, softwares, processos, entidades, dados e pessoas 

capacitadas para a coleta, tratamento, análise e apresentação de informações associadas ao 

mapa georreferenciado. Com o auxílio de diferentes ferramentas dos softwares ArcGIS e 

Envi, os resultados do trabalho concluído mostraram, de forma satisfatória, com precisão e 

qualidade, os mapeamentos dos fatores topográficos (altitude, declividade, orientação de 

vertentes), hidroclimáticos (temperatura, pluviosidade) e uso da terra, da área estudada. 

 

Palavras-Chave: Geoprocessamento; Mapas temáticos; Meio Físico. 

 

 

Introdução 

 

O conhecimento do meio físico de um município auxilia na compreensão de 

transformações que ocorrem em sua localidade, identificando as alterações de uso do solo e 

cobertura vegetal, visando o desenvolvimento territorial, econômico e sustentável.  

Para tanto, as geotecnologias englobam uma série de ferramentas para o 

reconhecimento sobre as características físicas da superfície terrestre, dentre elas o 

geoprocessamento, SIG, Sensoriamento Remoto, etc. 

O geoprocessamento é definido com uma tecnologia que através da localização e do 

processamento de dados geográficos, integra várias disciplinas, equipamentos, softwares, 

processos, entidades, dados metodológicos, e pessoas capacitadas para a coleta, tratamento, 
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análise e apresentação de informações associada ao mapa digital georreferenciado (ROCHA, 

2000).  

Para o INPE (2016), o sensoriamento remoto é definido como a utilização de sensores 

para a aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos, sem que haja contato direto 

entre eles, ou seja, é um conjunto de atividades relacionadas à aquisição e à análise de dados 

de sensores remotos. Dentre os diversos produtos gerados pelo sensoriamento remoto, temos 

as imagens de satélite obtidas por sensores óticos, radar, entre outros, a exemplo das imagens 

de radar Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) para o mapeamento de dados 

altimétricos e as imagens da plataforma LandSat 8, o mais recente da série satélites LandSat 

de Observação da Terra, da LandSat Data Continuity Mission (LDCM) (USGS, 2017).  

As imagens fornecidas por satélites orbitais fornecem uma visão sinóptica (de 

conjunto) e multitemporal (dinâmica) de grandes porções da superfície terrestre, permitindo a 

caracterização de todos os elementos naturais ou antrópicos nela contidos. Estas mostram os 

ambientes em seu estado atual e a sua transformação, destacando os impactos causados por 

fenômenos naturais e pela intervenção do homem através do uso e da ocupação do espaço, ao 

longo do tempo (FLORENZANO, 2002). 

O processamento digital de imagens de sensoriamento remoto tem como objetivo fornecer 

ferramentas (realce, classificação, entre outros) para facilitar a identificação e a extração de 

informações contidas nas imagens, para posterior interpretação. Nesta situação, os sistemas 

dedicados de computação são utilizados para atividades interativas de análise e manipulação das 

imagens brutas. O resultado desse processo é a produção de outras imagens, estas já contendo 

informações específicas, extraídas e realçadas a partir das imagens brutas (SILVA, 2001).   

Dentre os elementos que podem ser mapeados com a utilização das ferramentas 

citadas estão os elementos topográficos (altitude, declividade, orientação de vertentes, 

exposição do terreno, etc.), hidroclimáticos (temperatura, pluviosidade, escoamento, umidade, 

vento, etc.), biogeográficos (fauna, flora, etc.), pedológicos (tipos de solo), geológicos, entre 

outros.  

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi demonstrar a aplicabilidade do uso das 

geotecnologias disponíveis para realizar o levantamento e caracterização física do município 

de Monte Carmelo-MG. Os fatores naturais e antrópicos escolhidos foram: hipsometria, 
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declividade do terreno, orientação de vertentes, temperatura, precipitação uso e ocupação do 

solo. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

2.1 Localização e caracterização da área de estudo 

 

O estudo foi realizado no município de Monte Carmelo, no Estado de Minas Gerais, 

localizado na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, microrregião de Patrocínio. 

O município tem, aproximadamente, 1.340 km², com uma população estimada em 48.100 

habitantes, e está situado entre as coordenadas geográficas de 18° 32’ Sul e 47° 45’ Oeste, 19° 

00’ Sul e 47° 15’ Oeste, e de altitude média 890 metros (IBGE, 2016).  

O Mapa 1, mostra a localização do município de Monte Carmelo, as principais 

hidrografias, rodovias e municípios vizinhos. 
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Mapa 2: Localização geográfica da área de estudo 

 
Fonte: Na figura. 

 

O município de Monte Carmelo tem sua cobertura vegetal nativa representada por 

espécies pertencentes ao bioma cerrado e a mata atlântica, clima tropical com temperatura 

média entre 17°C e 23°C, relevo formado por planaltos, constituídos de morros e montes. Sua 
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economia gira em torno das indústrias de cerâmica e do agronegócio, destacando a produção 

de leite e, principalmente, o café (CIDADE-BRASIL, 2016).  

 

2.2 Material 
 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: 

 Imagem SRTM do projeto TOPODATA/INPE, acessada no site da INPE com 

resolução espacial de 30 metros, e de formato GEOTIFF, de 32 bits. A imagem 

está situada na carta SE-23-Y-A, folha 18S48_ZN, com sistema de 

coordenadas geográficas, Sistema Geodésico de Referência (WGS 84), unidade 

de altitude em metros e articulação compatível com a escala de 1:250 000; 

 Imagem orbital do satélite LandSat 8, com resolução espacial com bandas 

multiespectrais de 30 metros, e de formato GEOTIFF, da data do dia 14 de 

julho de 2016, acessada no site do INPE, gratuitamente; 

 Software ArcGis Desktop 10.5, versão Estudantil, utilizado para o 

processamento dos dados e para a elaboração dos mapas (fatores); 

 Software Envi Classic 5.0 utilizado para a classificação do mapa de uso e 

ocupação do solo (fator). Disponibilizado e licenciado para fins acadêmicos da 

Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo, no laboratório 

de SIG e Geoprocessamento (SIGEO); 

 Arquivos vetoriais shapefile (limite municipal, estadual, nacional), disponível 

pelo Departamento Nacional de Infraestruturas e Transportes - DNIT; 

 Arquivos vetoriais shapefile (malha viária estadual e federal), acessados no site 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; 

 Dados de precipitação, acessados no site da Agência Nacional das Águas 

(ANA), na plataforma HidroWeb, a partir das estações pluviométricas da 

mesma. 

 

2.3 Procedimentos operacionais 

 

O mapa hipsométrico foi gerado a partir da classificação do modelo digital de 

elevação (MDE) da imagem SRTM. Esta classificação destaca com cores os intervalos das 
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altitudes do MDE, sendo elas expressas em metros:  > 1000, 900 – 1000, 800 – 900, 700 – 

800, < 700. 

O mapa clinográfico foi elaborado através da imagem SRTM, por meio da ferramenta 

Slope do software ArcMap. Este processamento extrai a declividade contida no MDE, sendo 

elas expressas em porcentagem: ≤ 3 (Plano), 3 – 8 (Suave Ondulado), 8 – 12 (Médio 

Ondulado), 12 – 20 (Ondulado), > 20 (Forte Ondulado) (EMBRAPA, 1979 apud CEIVAP, 

2017). 

O mapa de orientação de vertentes foi elaborado através da imagem SRTM, por meio 

da ferramenta Aspect, do software ArcMap. Este processamento extrai as direções da 

superfície do terreno exposto: Plano, Sul, Sudeste, Sudoeste, Leste, Oeste, Norte, Nordeste, 

Noroeste.  

Para gerar o mapa de temperatura, foi utilizada a banda 11 pertencente ao instrumento 

imageador Thermal Infrared Sensor (TIRS) das imagens do LandSat 8. Para extrair a 

temperatura em graus Celsius da banda 11, foi necessário realizar algumas conversões. A 

primeira conversão foi dos níveis de cinza da banda 11 em radiância espectral, por meio da 

Equação (1) (URGS, 2017).  

 

𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿 (1) 

 

Onde:  

Lλ = Radiância espectral (W/m²*sr*µm); 

ML= Fator multiplicativo de redimensionamento da banda (3,3420E-04); 

Qcal = Valor quantificado e calibrado do pixel em nível de cinza (DN); 

AL = Fator aditivo de redimensionamento da banda (0,1000). 

Em seguida, foi convertida em temperatura em graus Celsius através da Equação (2).  

𝑇 = 𝐾2/ ln((
𝐾1

𝐿𝜆
) + 1) − 𝐾 (2) 

 

Onde: 

T = Temperatura (Celsius); 

K1 = Constante de calibração 1 (480,89); 

K2 = Constante de calibração 2 (1201,14); 

Lλ = Radiância espectral (W/m²*sr*µm); 

K = Constante da temperatura de Kelvin (273,15). 

 

Os processamentos das conversões foram realizados por meio da calculadora Raster 

do software ArcMap. Assim, após as conversões foi obtido a temperatura em graus Celsius da 
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banda 11, e foi gerado o mapa de temperatura. As classes expressas em graus Celsius, foram:  

≤ 23, 23 – 25, 25 – 27, 27 – 29, > 29.  

O mapa de precipitação foi gerado a partir dos dados de precipitação das estações da 

ANA. Foi realizado a somatória total dos valores de precipitação entre os meses de janeiro a 

setembro, do ano de 2016. Foram utilizadas 11 estações pluviométricas ao entorno de Monte 

Carmelo, como mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1: Estações pluviométricas do entorno da área de estudo. 

Estação Código da Estação Quantidade de chuva (mm) 

Abadia dos Dourados 1847003 611,2 

Cascalho Rico 1847007 793,8 

Charqueada de Patrocínio 1846002 588,1 

Coromandel 1847008 830,5 

Estrela do Sul 1847001 857,9 

Guimarania 1846004 849,3 

Iraí de Minas 1847010 1072,1 

Monte Carmelo 1847000 705,4 

Pantano 1846006 854,8 

Ponte João Cândido 1947006 630,5 

Três Ranchos 1847006 677,3 

Fonte: HidroWeb/ANA. 

 

Dessa forma, foram atribuídos os valores da precipitação na tabela de atributos das 

estações utilizadas, e em sequência, realizada a interpolação dos valores. O interpolador 

utilizado foi Inverso da Distância Ponderada (IDW), disponível pelo software ArcGis, por 

meio da ferramenta Interpolação, e assim gerado o mapa de precipitação. As classes, 

expressas em milímetros, para o fator natural precipitação, foram: >1000, 900 – 1000, 800 – 

900, 700 – 800, < 700.  

O mapa de uso e ocupação do solo foi elaborado através da imagem orbital do 

LandSat 8 com o auxílio do software Envi Classic 5.0. Neste programa, foram realizadas as 

composições das bandas e a classificação da imagem composta. A composição gerada foi no 

espectro do infravermelho, compondo a banda 5 no Red, a 4 no Green e a 3 no Blue, que 

resultou uma melhor visibilidade dos itens a serem classificados. A classificação foi realizada 

de modo supervisionado, onde são necessárias coletas de amostras, de pixel a pixel (pontual), 

da imagem. O classificador utilizado foi o Maximum Likelihuud (Máxima Verossimilhança). 
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O índice Kappa da classificação (índice de validação de mapeamentos temáticos) foi de 

0,8440, um índice relativamente bom para este tipo de estudo. 

As classes do Mapa de uso e ocupação foram divididas em: Vegetação campestre e 

Pastagem (campo sujo e campo limpo); Vegetação Arbórea (mata de galeria, mata de encosta, 

cerrado); Agricultura (culturas diversificadas); Hidrografia (corpos d’água); e Área Urbana.  

 

3 Resultados e Discussão 

 

Os resultados obtidos foram os mapas temáticos associados aos fatores antrópicos e 

naturais, da área de estudo. 

A hipsometria do terreno é o primeiro fator natural topográfico mapeado para o 

município de Monte Carmelo (Mapa 2). 

 

Mapa 3: Hipsometria do terreno de Monte Carmelo-MG. 

 
Fonte: No mapa. 
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O mapa hipsométrico representa a variação da altitude de Monte Carmelo, de 615 

metros de altitude até 1.088 metros.  As menores altitudes estão localizadas nas direções 

noroeste do mapa, e a maior altitude estão no extremo sul do município de Monte Carmelo. 

A declividade do terreno, foi o segundo fator natural topográfico mapeado (Mapa 3). 

 

Mapa 4: Declividade do terreno de Monte Carmelo-MG 

 
Fonte: No mapa. 

 

O mapa clinográfico apresenta a declividade do terreno de Monte Carmelo, que varia 

de 0% até 73%. A declividade que se destaca na área de estudo é a declividade moderada, 

representada pela cor verde. Tal fato está diretamente ligado a potencialidade da produção 

agrícola, visualizada no mapeamento de uso e ocupação do solo, apresentado adiante. 

A orientação de vertentes foi o terceiro fator natural topográfico mapeado (Mapa 4). 
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Mapa 5: Orientação de vertentes do terreno de Monte Carmelo-MG. 

 
Fonte: No mapa. 

 

O mapa de orientação de vertentes apresenta as direções para onde as vertentes do 

terreno, da área de estudo, estão inclinadas. A exposição das direções do terreno é essencial 

para vários estudos relacionados à incidência de calor, pois a incidência de raios solares no 

terreno deixa a superfície mais vulnerável a riscos como, por exemplo, o risco de incêndios 

florestais. 

A temperatura de superfície do terreno foi o quarto fator escolhido para o mapeamento 

da área de estudo (Mapa 5). 
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Mapa 5: Temperatura de superfície do terreno de Monte Carmelo-MG. 

 
Fonte: No mapa. 

 

O Mapa 5, apresenta a temperatura da área de estudo, no ano de 2016. A temperatura, 

nesse período indicado, variou de 15 graus Celsius até 35 graus Celsius.  

A precipitação foi o quinto fator escolhido para o mapeamento da área de estudo 

(Mapa 6). 
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Mapa 6: Precipitação de Monte Carmelo-MG. 

 
Fonte: No mapa. 

 

O mapa da precipitação do município de Monte Carmelo representa a quantidade de 

chuva de janeiro a setembro de 2016. É notável que na extremidade sul do município a 

quantidade de chuva é maior do que no entorno da cidade.  A análise desta variável auxilia 

substancialmente na gestão dos recursos hídricos, visto que em áreas onde a ocorrência de 

precipitações é maior, a demanda para a utilização de tal recurso para irrigação no município, 

fica reduzida. 

O uso e ocupação do solo foi o sexto fator escolhido para o mapeamento da área de 

estudo (Mapa 7). 
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Mapa 6: Uso e ocupação do solo de Monte Carmelo-MG. 

 
Fonte: No mapa. 

 

O Mapa do uso e ocupação do solo do município de Monte Carmelo demostra o que 

está sendo ocupado e utilizado pelo homem no espaço geográfico do município e o que ainda 

existe de vegetação nativa preservada na área de estudo, no ano de 2016.  

Verificou-se o predomínio de áreas referentes às atividades agrícolas e áreas de 

vegetação campestre que, possivelmente, podem ser utilizadas para uso pecuário. Tais usos, 

demandam monitoramento destas atividades visando a preservação dos recursos naturais 

disponíveis nesta localidade. A vegetação arbórea encontra-se consideravelmente reduzida e 

fragmentada no município, trazendo prejuízos para fauna, flora e a qualidade ambiental dos 

ecossistemas como um todo. 
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Considerações Finais 

 

A elaboração do levantamento do meio físico no município de Monte Carmelo-MG, 

teve como resultado, produtos cartográficos temáticos diversos que podem auxiliar a gestão 

municipal em diversas tomadas de decisão, em diferentes setores. Podem ser abordados 

estudos ambientais, urbanísticos, avaliações de riscos, identificação de potencialidades, entre 

outros. 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar e mapear fatores naturais e antrópicos 

relevantes para a caracterização física do município, sendo assim analisados os fatores: 

altitude, declividade, orientação de vertentes, temperatura, precipitação e uso e ocupação do 

solo.  

É importante destacar, que a maioria dos dados utilizados nesta pesquisa são derivados 

do sensoriamento remoto, fornecendo uma visão sinóptica (de conjunto) e multitemporal 

(dinâmica) de porções da superfície terrestre, a exemplo do município estudado. Tais dados 

são de fácil acesso aos usuários e garantem confiabilidade nos produtos gerados e, 

consequentemente, posteriores análises para fins de gestão municipal. 

Para a elaboração dos mapas, foram utilizadas imagens de satélites (Landsat 8 e 

SRTM), dados hidrológicos, softwares de processamentos de imagens (Envi Classic 5.0) e SIG 

(ArcMap 10.5). Estes itens, foram de grande valia para o levantamento do meio físico da área 

de estudo, tornando o manejo dos fatores mais fácil e preciso. 
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Resumo: O objetivo geral deste trabalho consistiu em compreender a alteração da paisagem 

da bacia hidrográfica do Córrego Buritizal, enfocando as transformações ocorridas na rede 

hidrográfica. Dessa maneira, os objetivos específicos se basearam na identificação dos 

principais usos atuais, a caracterização da área de estudo e a elaboração de cartas temáticas. 

Assim os procedimentos metodológicos utilizados foram: pesquisa e revisão bibliográfica 

sobre a temática, a utilização do software QGIS e plugins que auxiliaram na espacialização de 

informações referentes ao perímetro da bacia e a rede de drenagem atual e aquela que foi 

reconstituída. Assim, foi possível reconstituir a rede de drenagem da bacia utilizando o 

programa QGIS, demonstrando como a área de estudo sofreu uma grande alteração, tanto na 

rede de drenagem, nas morfologias das vertentes, na cabeceira de drenagem e no próprio 

canal fluvial, decorrentes da forma de apropriação e ocupação. 

 

Palavras-Chave: paisagem; alteração, Córrego Buritizal  

 

 

Introdução 

 

Atualmente, o crescimento populacional e a expansão territorial urbana têm alterado 

cada vez mais a paisagem, pois a necessidade de implantação de loteamentos nas zonas de 

expansão tem provocado impactos ambientais nas bacias hidrográficas e nos canais fluviais. O 

processo de terraplanagem utilizado para traçar as ruas, avenidas, os lotes e as quadras (que 

compõem o loteamento), retira totalmente a cobertura vegetal do local, o desmatamento em 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) tem deixando o solo exposto, ficando susceptível a 

erosão, que contribui diretamente para o assoreamento dos cursos d’ água. Além disso, são 

construídos aterros e cortes no relevo, principalmente onde estão localizadas vertentes com 

declividades mais acentuadas, podendo assim ocorrer sua desestabilização. Outra intervenção 
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realizada no momento de implantação de um loteamento é a drenagem de áreas úmidas, ou 

soterramento de nascentes que formam uma bacia hidrográfica. 

Essas práticas têm resultado em um quadro de degradação ambiental, bastante grave 

nas áreas urbanas, uma vez que afluentes e subafluentes dos canais principais de uma bacia 

hidrográfica são retificados, canalizados, drenados e até mesmo aterrados, no sentido de 

aumentar a área do loteamento, não respeitando a dinâmica dos processos naturais que atuam 

na bacia hidrográfica. 

Carrijo e Baccaro (2000) destacam que no século XX as grandes mudanças na 

organização social tiveram destaque, de maneira que o crescimento acelerado de cidades 

associado ao crescimento desordenado trouxe graves problemas para o espaço urbano, 

especialmente aqueles ligados aos impactos ambientais em decorrência da expansão territorial 

urbana. Com isto, pode-se pontuar a transformação da paisagem, de maneira que as ações 

antrópicas influenciam o equilíbrio dinâmico dos processos naturais e principalmente os 

hidrográficos e geomorfológicos. 

Nunes (2002, p. 13) explica que a paisagem alterada “(...) é um espaço produzido, no 

qual o relevo serve de suporte físico ou recurso, em que as diferentes formas de ocupação 

refletem o momento histórico, econômico e social”. O resultado disso é materializado na 

paisagem, cuja forma do relevo, o solo, a cobertura vegetal, a declividade é alterada, além dos 

casos em que os cursos d’águas e nascentes são drenados e soterrados para atender a demanda 

por novos espaços de moradias. 

No geral, isso tem ocorrido na maioria das paisagens das bacias hidrográficas onde 

localizam-se as cidades e muitos cursos d’águas estão “desaparecendo” (drenagem dos canais, 

canalização fechada, degradação que contribui para a formação de canais temporários) da 

paisagem urbana, não sendo mais representados nas cartas planialtimétricas do município e 

esquecidos pela população que reside nas cidades. 

Nesta perspectiva, as geotecnologias como Sistema de Posicionamento Global (GPS), 

o sensoriamento remoto, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s), tem se tornado 

importantes ferramentas utilizadas no estudo da paisagem, uma vez que permite realizar a 

espacialização de informações e dados coletados nos trabalhos de campo, nas imagens de 

satélite e radar, elaborar um banco de dados capaz de gerar representações espaciais que 
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permitam reconstituir feições geomorfológicas e hidrográficas de uma paisagem alterada. 

Além, disso, as geotecnologias podem ser utilizadas nos estudos de conhecimento do uso de 

solos, áreas, análises espaciais do ambiente, entre outras características que colaboram com 

estudos de planejamento e gestão territorial (MORAES, 2010). 

O SIG é composto por softwares e hardwares que geram, processam, armazenam e 

analisam as mais diversas informações espaciais geográficas e são capazes de produzir cartas 

topográficas/planialtimétricas, mapas temáticos, gráficos, tabelas, banco de dados, entre 

outros exemplos, que permitem acompanhar, monitorar, reconstituir as transformações que 

ocorreram na paisagem e consequentemente no espaço geográfico. 

O QGis2 é um sistema de software licenciado e gratuito, permite produzir arquivos 

para um SIG devido suas conexões com o PostGIS¹ (ALMEIDA, 2011). 

Neste contexto, a área escolhida para o estudo foi a bacia hidrográfica do Córrego do 

Buritizal (Figura 1), localizada ao sul da área urbana do município de Ituiutaba/MG, 

abrangendo os bairros Gerson Baduy I (margem esquerda) e os bairros Santa Maria e Tupã 

(margem direita). 

A bacia hidrográfica como define Christofoletti (1980) corresponde a uma área 

drenada por um sistema fluvial ou um rio. É uma das unidades de analise mais utilizada nas 

pesquisas voltadas a análise de parâmetros morfométricos, no planejamento ambiental, assim 

como nos levantamentos que envolvem o diagnóstico ambiental, entre outros. 

A bacia enquanto recurso hídrico, respaldada pelas Políticas Nacional (Lei nº 

9.433/1997) e estadual (Lei nº 13199/1999) de Recursos Hídricos, é uma unidade físico-

territorial que devem contar com uma gestão desconcentrada e ter a participação de Poder 

Público, dos usuários e das comunidades.  

 

A bacia hidrográfica do Córrego do Buritizal é uma sub-bacia do Córrego Buriti que 

ao longo dos anos sofreu uma série de transformações, que alterou parte de suas 

                                                                 
2 QGIS (anteriormente conhecido como Quantum GIS) é um software livre com código-fonte aberto, 

multiplataforma de sistema de informação geográfica (SIG) que permite a visualização, edição e análise de 

dados georreferenciados. Desenvolvedor QGIS Development Team. GNU General Public License (Licença 

Pública Geral GNU), GNU GPL ou simplesmente GPL, é a designação da licença de software para software 

idealizada por Richard Matthew Stallman em 1989, no âmbito do projeto GNU da Free Software Foundation 

(FSF). Richard Stallman originalmente criou a licença para o Projeto GNU de acordo com as definições de 

software livre da Free Software Foundation. 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

200  

características naturais (relevo, solo, hidrografia, cobertura vegetal etc.), modificando 

aspectos importantes da paisagem antes existente. 

O objetivo geral deste trabalho consistiu em compreender a alteração da paisagem da 

bacia hidrográfica do Córrego Buritizal, enfocando as transformações ocorridas na rede 

hidrográfica. Dessa maneira, os objetivos específicos se basearam na identificação dos 

principais usos atuais, caracterização da área de estudo e a elaboração de cartas temáticas.  

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

Visando obter tais objetivos os procedimentos metodológicos utilizados na 

investigação foram:  

 Inicialmente, foi realizado um trabalho de revisão bibliográfica envolvendo o processo 

de uso e ocupação da bacia hidrográfica e os conceitos acerca do assunto em questão, além de 

uma revisão metodológica. Este foi realizado por meio de livros disponíveis na biblioteca e 

artigos científicos disponíveis em periódicos online;  

 Em um segundo momento foi realizado um trabalho de campo de reconhecimento da 

área para auxiliar a descrição e o entendimento dos aspectos físicos da bacia hidrográfica. 

 Em seguida, foram elaborados duas, principais, cartas temáticas no software QGIS 

2.18 de duas maneiras distintas. A primeira constituiu a delimitação da bacia hidrográfica do 

córrego, a qual foi realizada por meio de uma imagem de satélite com auxílio da base de 

dados da Agência Nacional de Águas (ANA) de maneira que foi realizada manualmente e a 

segunda carta, com delimitação de bacia e rede de drenagem, a partir do complemento 

TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Model) que tem por finalidade extração e 

análise de informações hidrológicas por meio do modelo digital de elevação TOPODATA. 

A delimitação da bacia com o plugin TauDEM consistiu nos seguintes processos:  

1. Pit remove; 

2. D8 Flow Direction; 

3. D8 Contributed Area (habilitando a opção Check for Edge Contamination); 

4. Stream Definition by Threshold; 

5. D8 Contributed Area (habilitando a opção Check for Edge Contamination e 

acrescentando o shapefile do ponto exutório); 
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6. Stream Definition by Threshold; 

7. Stream Reach and Watershed (habilitando a opção Delinate Single Wathershed; 

 Ao final foram realizados trabalhos de campo que permitissem a verificação das 

informações espaciais, buscando a conferencias com a realidade espacial da paisagem que 

constitui a bacia hidrográfica; 

 

3 Resultados e Discussão 

 

A bacia hidrográfica do Córrego do Buritizal, atualmente, se encontra envolvida pela 

malha urbana, ou seja, tanto nas vertentes que compõem a margem direita, quanto as da 

margem esquerdas estão ocupadas por três bairros e a Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU). 

O relevo observado na bacia apresenta um topo amplo suavemente ondulado, com 

vertentes retilíneas que apresentam um comprimento de rampa longo, sendo possível verificar 

que em alguns setores existem vertentes côncavas, principalmente associadas a cabeceira de 

drenagem em anfiteatro e fundos de vale em forma de V, e uma planície aluvial bem 

delimitada por uma área úmida, em forma de berço (mais amplo) onde é encontrada uma 

vereda. 

Em relação aos solos foi possível observar a presença de solos mal drenados, 

hidromórficos, de cor cinza e mosqueados nos tons amarelos em alguns perfis, que podem 

estar associados aos GLEISSOLOS (Figura 1). Nas vertentes é possível verificar a presença 

de solos mais profundos, com coloração predominantemente vermelha podendo estar 

associados aos LATOSSOLOS Vermelhos. 
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Figura 1: Observação dos solos mal drenados que podem estar associados aos 

GLEISSOLOS. 

 

Fonte: SANTOS (2018) 

 

Em relação a cobertura vegetal foi identificado que no fundo de vale existem o 

predomínio de gramíneas, mamona, resquícios de vegetação típica do domínio 

morfoclimático do Cerrado, identificados na vereda que apresenta características marcantes 

como a presença de buritis (Maruritia flexuosa) – um tipo de palmeira, taboas (Thypha 

domingensis) – espécie arbustiva-herbácea, entre outros tipos. 

A rede hidrográfica da bacia, atualmente, é composta por um canal principal, o 

Córrego Buritizal, e canais de escoamento que drenam as águas superficiais oriundas dos 

períodos de precipitações. 

No domínio das vertentes e dos topos do relevo que compõem a bacia hidrográfica 

está ocupada pelos bairros Santa Maria, Tupã, Residencial Gerson Baduy e a Universidade 

Federal de Uberlândia, compreendendo uma área bastante impermeabilizada. 

Diante disto, a primeira carta temática elaborada no software QGIS, foi efetuada a 

delimitação com auxílio dos dados da ANA, onde foi possível identificar um canal principal, 

e os trabalhos de campo realizados na área de estudo mostrou que apenas o canal principal 

possui águas correntes o ano todo (Figura 2). 
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Figura 2: Delimitação da Bacia hidrográfica do Córrego Buritizal manual. 

 

Fonte: SANTOS (2018). 

 

Já a segunda carta de delimitação e rede de drenagem da bacia hidrográfica do 

Córrego Buritizal (Figura 3) foi elabora no software também no QGIS, no entanto, utilizando 

o plugin TauDEM, foi possível observar maiores diferenças espaciais, uma vez que o 

resultado foi expresso em um canal principal e demais canais identificados na carta como 

indeterminados em razão de futuros estudos para identificação e classificação dos mesmos. 
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Figura 3: Delimitação da bacia hidrográfica do Córrego Buritizal pelo complemento 

TauDEM. 

 

Fonte: SANTOS, (2018) 

 

A utilização do programa QGIS, juntamente com a ferramenta plugin TauDEM, foi 

especializado 23 canais de escoamento indeterminados, sendo identificados na carta com 

linhas pontilhadas. Esses canais indeterminados que sofreram intervenções, sendo 

modificados, devido ao uso e ocupação da bacia, principalmente vinculados a expansão 

territorial urbana, com a implantação de vários loteamentos.  

Foi possível observar através das cartas elaboradas no software QGIS e imagens de 

satélite, que a bacia possui diversos usos. Grande parte das vertentes e topos da margem 

direita bacia do Córrego Buritizal estão impermeabilizadas devido a implantação dos bairros 

Santa Maria, Tupã e Independência, predominando a ocupação por residências e uma pequena 

área de pastagem, além de parte da vereda (Figura 4). 
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Figura 4: Imagem de satélite com delimitação do plugin TauDEM da bacia hidrográfica do 

Córrego Buritizal 

 

Fonte: Google Earth (2018) 

 

Na margem esquerda do córrego do Buritizal as vertentes sofreram processo de 

terraplanagem para a instalação dos lotes e arruamentos, sendo esculturadas. No topo e alta 

vertente é possível observar o predomínio da pastagem, parte das vertentes localizadas a 

montante da bacia encontra-se uma pequena área impermeabilizada com os prédios da UFU e 

grande parte desta área coberta por capim. 

É possível perceber com a sobreposição da delimitação na imagem do Google Earth, 

que apesar de nos possibilitar um maior nível de detalhamento a respeito da drenagem, o 

perímetro de delimitação não se faz, totalmente, condizente com a realidade, uma vez que 

ultrapassa os limites do divisor de águas. 

Contudo, foi possível reconstituir a rede de drenagem da bacia utilizando o programa 

QGIS, demonstrando como a área de estudo sofreu uma grande alteração, tanto na rede de 
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drenagem, nas morfologias das vertentes, na cabeceira de drenagem e no próprio canal fluvial, 

decorrentes da forma de apropriação e ocupação. 

Além disto ficou evidente as disparidades que as cartas representaram referente aos 

canais que compõem a bacia, sendo uma forma de tentar compreender a transformação que a 

paisagem sofreu ao longo do tempo. 

Com a realização de ambos trabalhos de campo, foi possível observar que a nascentes 

principal do córrego encontra-se canalizada.  

Santos e Pinheiro (2002) apontam alguns impactos acerca da canalização, como por 

exemplo a diminuição do comprimento do canal; alterações nos padrões de drenagem, 

ocasionando a ausência de meandros; modificações nas formas em decorrência de 

aprofundamentos e alargamentos, entre outros. 

 

4 Considerações Finais 

 

Buscou-se através deste estudo, explicitar que as alterações encontradas na paisagem, 

são resultantes de diferentes paisagens pretéritas e atuais da bacia hidrográfica do Córrego 

Buritizal, relacionadas a seus diversos modos de apropriação e ocupação do relevo associados 

aos usos que vão sendo diversificados ao longo do tempo, uma vez que a bacia passou por um 

recente processo de urbanização. 

O Ministério Público Estatual, recentemente, recomendou que a cidade de Ituiutaba 

realizasse a revisão de seu plano diretor, uma vez que as desigualdades socioeconômicas 

refletem diretamente na paisagem urbana da cidade. Apesar das tentativas de convocações de 

participação da comunidade por meio de reuniões, este quesito não foi totalmente 

contemplado. 

Nesta perspectiva, espera-se com esse trabalho contribuir para a diminuição e/ou 

mitigação dos problemas acerca do planejamento e gestão urbano, visando uma melhor 

qualidade de vida para a sociedade. 
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Resumo: Objetivou-se realizar a análise espacial do Índice de Qualidade da Água (IQA) do 

Rio Meia Ponte (RMP), localizado na região Centro-Sul do Estado de Goiás, Brasil, e 

disponibilizar informações técnico-científicas georreferenciadas. A partir de metadados, foram 

extraídos resultados do IQA sobre o RMP e analisados, considerando sete pontos amostrais. 

Estes foram nomeados de Ponto 1 ou P1 (localizado na nascente principal) a Ponto 7 ou P7 

(localizado próximo à foz). Considerando os valores mínimos e máximos do IQA, a qualidade 

da água variou de péssima a ótima, e considerando a média, variou de ruim a boa. Observou-

se redução expressiva na qualidade da água no P3, P4 e P5, isso em decorrência de ações 

antrópicas, principalmente lançamento de efluentes de origem urbana e industrial. No P6 e P7, 

houve o processo de autodepuração. Este trabalho subsidiará a gestão desse recurso. 

 

Palavras-Chave: Antropização; Geotecnologias; Gestão hídrica. 

 

 

Introdução 

 

A expansão urbana e industrial, o uso extensivo e intensivo do solo, entres outras 

ações antrópicas, muitas vezes sem considerar a preservação e/ou conservação do meio 

ambiente, causam impactos negativos nos recursos hídricos e, consequentemente, danos à 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

210  

fauna, flora e ao homem (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008; ESTEVES, 2011; 

CETESB, 2017). 

Hoje as geotecnologias estão em destaque no cenário ambiental e são amplamente 

usadas  na área, como exemplo do seu uso podemos citar estudos de fragilidade ambiental, 

avaliação de impactos, planejamento ambiental, elaboração de planos para recuperação de 

áreas degradas, além de facilitar a divulgação e a compreensão de resultados de estudos. O 

uso das geotecnologias (GPS, Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, Cartografia 

automatizada, Sistema de informação geográfica) permite fazer uma análise integrada do 

ambiente de forma a entender como questões relacionadas às alterações ambientais se 

comporta no espaço, permitindo que o ambiente seja estudado em parte e entendido na sua 

totalidade (PIRES et al., 2012).  

Segundo Goulart, Passos e Nucci (2015) atualmente as técnicas de sensoriamento 

remoto e o Geoprocessamento combinadas podem contribuir significativamente na geração de 

dados e informações que por meio de avaliação e monitoramento, são fundamentais aos 

responsáveis pela conservação da natureza, para planejar e gerenciar as intervenções 

necessárias na paisagem, para a sustentabilidade das formas de ocupação ou uso da terra e que 

simultaneamente o ecossistema perdure cumprindo sua função ecológica. 

A bacia hidrográfica (BH) é definida como unidade territorial para aplicação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), onde podem ser encontradas transformações 

causadas espontaneamente ou pelo homem (BRASIL, 1997).  

Com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a qualidade das águas superficiais no 

Brasil, visando orientar a elaboração de políticas públicas para a recuperação da qualidade 

ambiental em corpos d'água interiores como rios e reservatórios, contribuindo com a gestão 

sustentável dos recursos hídricos, a Agência Nacional de Águas lançou o Programa Nacional 

de Avaliação da Qualidade das Águas – PNQA (ANA, 2016), a partir do qual são 

disponibilizados metadados georreferenciados sobre a qualidade da água no site dessa 

agência, sendo possível extrair dessas bases informações sobre a qualidade da água de um 

curso hídrico de interesse para estudos e divulgação ao público em geral.  

O Índice de Qualidade da Água (IQA) é utilizado pela ANA para disponibilizar 

informações sobre o panorama dos recursos hídricos no Brasil. Foi desenvolvido para avaliar 
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a qualidade da água bruta visando seu uso para o abastecimento público, após tratamento. As 

variáveis utilizadas no cálculo do IQA são em sua maioria indicadores de contaminação 

causada pelo lançamento de esgotos domésticos. É calculado a partir de nove variáveis de 

qualidade da água: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica 

de oxigênio, temperatura, nitrogênio, fósforo total, turbidez e resíduo total (CETESB, 2017). 

Assim, objetivou-se realizar análise espacial, apoiado em software de 

geoprocessamento, do IQA da BH do Rio Meia Ponte (RMP), localizada na região Centro-Sul 

de Goiás, a partir de informações extraídas de metadados georreferenciados fornecidos pela 

ANA (2016), e disponibilizar essas informações com análise técnico-científica para a 

população em geral. 

O RMP é um dos principais recursos hídricos de Goiás, recebe despejos de poluição 

direta e indiretamente, sendo sua área de drenagem sujeita às inúmeras ações antrópicas, 

como lançamento de esgotos, desmatamentos, extração de areia, ocupação das margens por 

moradias humanas (CARVALHO; SIQUEIRA, 2011). A BH desse rio abriga a maior 

população do Estado de Goiás, é considerada de importância social, econômica e ambiental. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

A Bacia Hidrográfica (BH) do Rio Meia Ponte (RMP), com 12.548,50 km², está 

localizada na região Centro-Sul de Goiás, região central do Brasil (Figura 1). 
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Figura 1: Situação da BH do Rio Meia Ponte e espacialização dos pontos amostrais. 

 

Fonte: Organizado pelos autores a partir de metadados disponibilizados pela ANA (2016) e SIEG (2018). 

 

Foram considerados sete pontos amostrais, nomeados de Ponto 1 (P1) a Ponto 7 (P7), 

espacializados ao longo do RMP, sendo o P1 localizado na nascente principal, e o P7, 

próximo a faz (Figura 1). 

O IQA é utilizado com intuito de apresentar os resultados de nove variáveis (oxigênio 

dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio, temperatura, 

nitrogênio, fósforo total, turbidez e resíduo total) de qualidade da água de forma resumida, é 
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adimensional, variando de 0 a 100. É calculado pelo produtório ponderado das qualidades de 

água correspondentes às variáveis que integram o índice, conforme equação 1 (E1) (CETESB, 

2017). 

𝐼𝑄𝐴 = ∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑘=1

(𝐸1) 

Na qual, qi é a qualidade do i-ésimo parâmetro, um número que varia de 0 a 100, 

obtido na respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração; 

wi, o peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número que varia de 0 a 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que a soma de 

wi...n corresponde a 1. Os valores obtidos a partir essa equação classificaram a qualidade da 

água conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1: Classificação das águas de acordo com o IQA 

Valor do IQA Classificação 

80 – 100 Ótima 

51 – 79 Boa  

37 – 50  Aceitável  

20 – 36  Ruim 

0 – 19 Péssima 
Fonte: CETESB, 2017. 

 

A partir dos metadados geográficos disponibilizados pela ANA (2016), foram 

delimitados e extraídos os resultados sobre o IQA do RMP (Figura 1 e Quadro 2). 

 

Quadro 2: Coordenadas de localização e códigos das estações de monitoramento 

Ponto Latitude Longitude Código da estação 
Distância (km) da nascente 

principal 

P1 -18,47733 -49,61553 RMP07 0 

P2 -17,44592 -49,22967 RMP06 74,98 

P3 -17,01575 -49,08123 RMP05 88,19 

P4 -16,74145 -49,14346 RMP04 109,48 

P5 -16,64203 -49,25667 RMP03 155,72 

P6 -16,56961 -49,32912 RMP02 231,35 

P7 -16,13625 -49,54636 RMP01 419,91 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de metadados disponibilizados ANA (2016). 
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O shapefile da delimitação da bacia hidrográfica foi extraído a partir da base maior das 

bacias hidrográficas do Estado de Goiás, disponibilizados pelo Sistema Estadual de 

Geoinformação de Goiás (SIEG, 2018). O mapa de localização da bacia de estudo e o mapa 

de espacialização do IQA foram confeccionados com uso do sph de delimitação da bacia e 

software ArcGIS 10.1® licenciado para o Laboratório de Geoinformação da Universidade 

Federal de Goiás/Regional de Jataí. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

Os resultados do IQA são apresentados na Tabela 1, Figura 2 e Figura 3, nas quais 

observa-se que para os valores mínimos, a água do RMP foi classificada como péssima a 

aceitável, para os valores máximos, como aceitável a ótima, e para os valores médios, como 

ruim a boa. Observa-se ainda a espacialização dos resultados na Figura 3. 

 

Tabela 1: Resultados do IQA, de 2001 a 2014, do Rio Meia Ponte 

Ponto amostral NU MI MA ME SD 

1 21 45 79 65 10 

2 29 34 83 61 11 

3 27 21 65 42 9 

4 22 16 50 35 10 

5 26 18 52 35 8 

6 28 29 73 56 11 

7 23 31 83 67 12 

NU: número de amostras; MI: mínimo; MA: máximo; ME: média; SD: desvio padrão. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de metadados disponibilizados pela ANA (2016). 
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Figura 2: Gráfico dos resultados do IQA do Rio Meia Ponte. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de metadados disponibilizados pela ANA (2016). 

 

Figura 3: Mapa de espacialização dos resultados do IQA obtido para o Rio Meia Ponte. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de metadados disponibilizados pela ANA (2016) e SIEG (GO). 

Considerando a média, observa-se que a água passou por redução da qualidade no 

ponto P3, P4 e P5. Isso devido ao ambiente onde estes pontos estão localizados, sendo o P3 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

216  

com localização dentro do perímetro urbano de Goiânia, os pontos P4 e P5, localizados logo 

após o esse perímetro urbano, ou seja, os resultados altos observados para o P3, P4 e P5 são 

devidos aos resíduos oriundos da área. Nos P6 e P7 observa-se que o RMP recuperou a 

qualidade hídrica apresentada nos dois primeiros pontos amostrais, ou seja, ocorreu a 

autodepuração do corpo hídrico. Entretanto, é importante ressaltar que, considerando a 

distância do P3 ao P5, aproximadamente 80,74 km de extensão (Quadro 2, Figura 3) do corpo 

hídrico em questão apresentou baixa qualidade da água.  

Conforme Von Sperling (2005), o processo de autodepuração em corpos d’água está 

vinculado ao restabelecimento do equilíbrio no meio aquático, após as alterações antrópicas 

(lançamento de efluentes domésticos, industriais, agropecuários entre outros).  

A área urbana de Goiânia pode ter influenciado a qualidade hídrica por meio do 

lançamento de esgoto doméstico e industrial sem tratamento ou com tratamento inadequado, 

além da impermeabilização das áreas de recargas da bacia, o que acarreta a mudança nos 

valores da vazão e o aumento do escoamento superficial (ajuda no carreamento de compostos 

orgânicos e inorgânicos para os corpos d’água) e consequente diminuição dos valores do IQA. 

Os impactos negativos na qualidade hídrica são relacionados aos lançamentos de 

efluentes domésticos, industriais, drenagem agrícola entre outros (VON SPERLING, 2005; 

TUNDISI, MATSUMURA-TUNSISI, 2008; ESTEVES, 2011; CETESB, 2017).  

Segundo Von Sperling (2007) a interferência do homem, quer por poluições 

concentradas, como despejos domésticos e industriais, quer por poluições dispersas, como 

aplicação de defensivos agrícolas, contribui para o aumento de compostos na água, afetando a 

sua qualidade, ou seja, a forma como o homem ocupa o solo determina diretamente na 

qualidade hídrica. 

Cunha (2007) estudando o RMO de 1979 a 2005 com base na série histórica de vazões 

da estação fluviométrica Jusante Goiânia, constatou que o aumento das áreas impermeáveis e 

a impermeabilização das áreas de recargas nas zonas urbanas e rurais estão modificando o 

comportamento das vazões.  

Carvalho e Siqueira (2011), em outro estudo no mesmo corpo hídrico, também 

observaram impactos negativo na qualidade da água do RMP, com degradação da qualidade 

da água. Os autores afirmam que as causas dos resultados estão relacionadas com os 
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perímetros urbanos, que acarretam problemas pela falta de serviços de tratamento de esgoto, 

aliado com vias de transição de veículos automotores, além de causas naturais da própria 

bacia.  

Mello, Trindade e Marcuzzo (2011) estudando o IQA do RMP, a qualidade da água 

variou de média a boa. Os autores concluíram que a urbanização da bacia por meio de 

ocupação sem limites, gestão ambiental e principalmente o lançamento de efluentes 

domésticos e industriais pode reduzir notavelmente a qualidade das águas superficiais. 

 

4 Considerações Finais 

 

Os resultados do Índice de Qualidade da Água extraídos dos metadados disponibilizados 

pela Agência Nacional das Águas e processados com uso de ferramenta de geoprocessamento, 

tornaram possível uma análise técnico-científica importante sobre a qualidade hídrica da Bacia 

Hidrográfica do Rio Meia Ponte. 

Considerando a importância econômica, social e ambiental do Rio Meia Ponte, é 

recomendável a implementação de ações, pelos nossos representantes eleitos, órgãos púbicos 

ambientais e sociedade em geral, no intuído de recuperar e manter a qualidade da água do Rio 

Meia Ponte condizente com o equilíbrio ambiental. Esses resultados servirão de base para a 

implementação de ações/políticas públicas voltadas para a gestão hídrica no Centro-Sul de Goiás, 

contribuindo para a garantia desse líquido em qualidade adequada para atender aos usos múltiplos 

atuais e futuros. 
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Resumo: Analisar a declividade é de suma importância, pois esta está diretamente relacionada 

com as características geológicas e pedológicas de uma determinada região, influenciando na 

escolha de ambientes favoráveis ao desenvolvimento de atividades antrópicas. Assim, 

objetivou-se mapear a declividade do município de Iporá, localizado na região oeste de Goiás. 

Foi utilizado produto de sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento, considerando 

as classes propostas pela EMBRAPA de 2013. Os relevos predominantes no município são 

suave – ondulado (41,79%), ondulado (39,31%), plano (10,58%), forte – ondulado (7,96 %), 

montanhoso (0,36 %) e escarpado (0,01 %). Os resultados evidenciam que o relevo do 

município de Iporá favorece o desenvolvimento de atividades antrópicas desde que, em alguns 

ambientes, sejam adotadas técnicas de manejo do solo. 

 

Palavras-Chave: Geotecnologias; Gestão Ambiental; Relevo. 

 

 

Introdução 

 

O desenvolvimento das atividades antrópicas, principalmente quando se utiliza 

intensivamente o solo, exerce forte impacto sobre os recursos ambientais, o que pode 

ocasionar sua degradação. Além disso, a dinâmica da cobertura e uso do solo influenciam nas 

relações entre a esfera social, econômica e ambiental, que integram a dinâmica física da 

paisagem, como o relevo, solo, drenagem e vegetação (TRINDADE; RODRIGUES, 2016).  

Segundo Ross (2006), os diferentes tipos de relevo devem ser vistos e entendidos 

como mais um dos vários integrantes do meio natural e, na perspectiva humana, como um 

recurso natural, pois suas diferentes variações influem nos usos que as sociedades humanas 

fazem do relevo, dificultando ou facilitando o desenvolvimento de atividades. 
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O estudo e o planejamento territorial do ambiente têm como base as condições e as 

características naturais de uma região, como pedologia, declividade, intensidade 

pluviométrica, uso da terra e cobertura vegetal (VALLE; FRANCELINO; PINHEIRO, 2016). 

Além disso, devido aos impactos qualitativos e quantitativos que os recursos naturais são 

sujeitos, como a degradação e erosão dos solos, é fundamental análises acerca das potenciais 

fragilidades ambientais de uma determinada região (MORAES; CORREIA; CONCEIÇÃO, 

2010). 

A elaboração de mapas que representam a declividade e topografia de um município 

são de suma importância para subsidiar o planejamento nos mais variados setores, seja para 

projetos de engenharia, ambientais ou desenvolvimento urbano, além de evitar problemas 

consequentes de atividades antrópicas, como o uso agrícola do solo de forma irregular 

(CHAVES et al., 2013). 

Tamanini (2008) afirma que a análise e estudo de um ambiente podem ser feitos 

através de levantamentos, diagnósticos e avaliações ambientais, que mesmo sendo 

ferramentas diferentes, objetivam subsidiar a gestão ambiental. Ross (2008) corrobora com tal 

afirmação ressaltando que o entendimento do ambiente acerca das leis que regem seu 

funcionamento pelo homem deve ser precedido de qualquer ação, sendo assim, reafirmando a 

necessidade da elaboração de diagnósticos ambientais no intuito de minimizar efeitos 

negativos no ambiente, o que não significa que o ambiente seja preservado em sua totalidade. 

Ross (2006) afirma que é mais ou menos visível que as populações têm preferência 

pelos terrenos mais planos ou inclinados para o desenvolvimento de suas atividades 

econômicas ou sociais, como por exemplo, para uso agrícola ou construção de cidades, aos 

relevos montanhosos.  

O sensoriamento remoto permite obter informações físico-químicas de uma 

determinada área de interesse. Para isso, sensores são utilizados para captação da radiação 

eletromagnética emitida e refletida dos alvos terrestres e atmosféricos. A classificação desses 

sensores pode ser quanto à capacidade de operar sem ou com uma fonte de energia 

eletromagnética externa, caracterizando-se, respectivamente, como sensores ativos, que 

emitem e recebem ondas, e passivos, que apenas recebem sinais (CARVALHO; BAYER, 

2008). 
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O avanço da tecnologia na área de geoprocessamento, nos ambientes de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) e Modelos Digitais de Elevação (MDE) tem auxiliado 

significativamente na execução de estudos (ALVES et al., 2016), como por exemplo, 

caracterização da declividade, cobertura vegetal e tipos de solo de uma região de interesse. 

Soares et al., (2011) reforçam essa ideia, afirmando que nos últimos anos, as geotecnologias 

têm sido bastante utilizadas, com o intuito de mapear e monitorar os recursos naturais. 

O município de Iporá está localizado na região Sudoeste de Goiás. As elevações mais 

acentuadas da região relacionam-se com os corpos graníticos intrusivos e rochas alcalinas da 

Província Iporá-Rio Verde, que tem como exemplo, o Morro do Macaco, localizado a oeste da 

cidade de Iporá (SOUSA; RODRIGUES, 2010).  

De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o clima da região é caracterizado no 

tipo AW, caracterizado por climas úmidos tropicais, com duas estações bem definidas: seca 

no inverno e úmida no verão (PEEL; FINLAYSON; MCMAHON, 2007). 

Assim, por meio de geotecnologias, objetivou-se analisar a declividade do município 

de Iporá, Goiás, comparando os dados obtidos com a classificação da Embrapa (2013).  

 

2 Metodologia de trabalho 

 

O município de Iporá localiza-se na região Sudoeste de Goiás, entre as coordenadas 

51° 26’0’’/50°57’0’’W e 16°17’30’’/16°36’50’’S (Figura 1). 
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Figura 1: Localização do município de Iporá, no Sudoeste de Goiás. 

 
Fonte: Autores. 

 

A parte de geoprocessamento para a caracterização da declividade foi realizada no 

ArcGIS 10.1® licenciado para o Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de 

Goiás/Regional de Jataí. 

A área do município foi disponibilizada pelo Sistema Estadual de Geoinformação de 

Goiás (SIEG, 2018). 

A partir do mosaico de imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) geradas 

pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) e disponibilizadas pelo United 

States Geological Survey (USGS, 2018), com resolução espacial de 30 m, foi elaborado o 

mapa de declividade do município de Iporá (GO). 

O shape shp da delimitação da unidade de gestão foi aplicado para extrair o SRTM da 

bacia a partir da base SRTM maior para gerar o mapa de declividade conforme a classificação 
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da EMBRAPA (2013), por meio da extensão spatial analyst, com uso das ferramentas slope e 

reclassify. 

A classificação da EMBRAPA (2013) usada neste estudo é apresentada no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Classes de relevo utilizadas de acordo com sua declividade 

Declividade Classificação 

0–3% Plano 

3% – 8% Suave-ondulado 

8% – 20% Ondulado 

20% – 45% Forte-ondulado 

45% – 75% Montanhoso 

>75% Escarpado 

Fonte: EMBRAPA (2013). 

 

Resultados e Discussão 

 

A declividade do município de Iporá, conforme a classificação da declividade das 

formas de relevo é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Classes de declividade do município de Iporá, no Sudoeste de Goiás 

Declividade (S) (%) km² % Relevo 

0 – 3 108,19 10,58 Plano 

3 – 8 427,50 41,79 Suave-ondulado 

8 – 20 402,15 39,31 Ondulado 

20 – 45 81,45 7,96 Forte-ondulado 

45 – 75 3,66 0,36 Montanhoso 

> 75 0,12 0,01 Escarpado 

Total 1023,07 100 - 

Fonte: Autores. 

 

Na figura 2, pode ser verificado o mapeamento da declividade do município de Iporá, 

no oeste de Goiás, com o auxílio de imagens extraídas do Google Earth Pro (2018) ilustrando 

ambientes localizados nos diferentes tipos de declividade. 
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Figura 2: Espacialização da declividade no município de Iporá, no Oeste de Goiás. 

 

           
 

 
Fonte: Autores. 

 

Os processos de degradação e perdas físicas do solo de regiões suavemente-ondulados 

são considerados mínimos ou estáveis (MACHADO et al., 2017). Além disso, nesse tipo de 

relevo, potenciais processos erosivos hídricos são mínimos, sendo assim, práticas de 

conservação simples são suficientes para sua preservação, exceto quando o solo possui 

característica arenosa (ALVES et al., 2017). Isso pode ser relacionado à área estudada no 

presente trabalho, pois observa-se que, há predominância do relevo suave-ondulado, que 

representa 41,79% do total (Tabela 1). 

Na Bacia do Ribeirão das Abóboras, localizada na cidade de Rio Verde, Sudoeste de 

Goiás, Alves et al., (2016) constataram predominância do relevo suave – ondulado. Os autores 
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argumentam que esse relevo propicia o desenvolvimento de atividades agrícolas, com baixo 

risco de erosão e contribuição para a infiltração da água. Tal fator corrobora com a 

constatação de Sousa (2016), de que no município de Iporá, há o predomínio de atividades 

agrícolas e de pecuária leiteira. 

A classe de relevo do tipo ondulado apresenta limitações ao desenvolvimento de 

atividades antrópicas, como por exemplo, um forte impedimento à mecanização e forte 

suscetibilidade à erosão (BARBOSA NETO; ARAÚJO; ARAÚJO FILHO, 2016) limitando 

assim, o seu uso para fins econômicos e sociais. Sousa e Rodrigues (2010) afirmam que a área 

do município de Iporá, se tratando da geomorfologia, é pouco recomendada para a agricultura 

extensiva devido a descontinuidade de terrenos planos, tornando o uso da terra voltado para a 

pastagem. A classe ondulada se destaca como segunda com maior presença na região, 

representando 39,31% da área total (Tabela 1).  

Segundo Rodrigues (2016), ao contrário de ambientes muito inclinados, onde a 

resistência ao escoamento das águas é menor, nos terrenos planos ou que possuem pouca 

declividade, a água é escoada com baixa velocidade o que consequentemente, aumenta seu 

tempo de infiltração no solo, beneficiando assim, o desenvolvimento de atividades antrópicas 

na região de Iporá.  

Nos estudos de Calil et al. (2012) na bacia hidrográfica do alto Meia Ponte, localizada 

no Estado de Goiás, foi observado a predominância da declividade entre as classes plana a 

ondulada, com média de declividade abaixo de 17% (87,22% da área total da bacia). Os 

autores ressaltaram que onde o relevo é abaixo dessa porcentagem, há áreas com pastagens, 

agricultura e reflorestamento. 

No trabalho de Marinheski (2016), sobre a ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do 

rio do Atalho, Paraná, onde foi feito o mapeamento da declividade da região, foi constatado 

que predominam os relevos ondulado e forte-ondulado e pequenas faixas com relevo plano. O 

autor argumenta que este último é propício para o desenvolvimento de atividades agrícolas. 

Verifica-se, portanto, que na região de Iporá, o relevo é propício para o desenvolvimento de 

tais atividades econômicas. 

Já o relevo forte-ondulado, que representa 7,96% da área total (Tabela 1), dificulta a 

ocupação do solo para o desenvolvimento de atividades antrópicas. Devido suas 
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características estruturais, esse tipo de relevo apresenta vulnerabilidades a processos erosivos 

o que consequentemente, aumenta a propensão à sedimentação dos cursos hídricos (ALVES 

et al., 2016). 

As forças das enchentes, baixas taxas de infiltração e suscetibilidade à erosão dos 

solos estão relacionadas com a velocidade com que ocorre o escoamento superficial, onde o 

último está associado ao tipo de relevo (COUTINHO et al., 2011). Sendo assim, solos 

localizados em relevos do tipo forte-ondulado, como verificado no município de Iporá (GO), 

quando mal utilizados, podem ocasionar impactos ambientais negativos.  

Nas classes de relevo montanhoso e escarpado, com o aumento da declividade, há uma 

consequente intensificação do escoamento superficial, aumentando assim, a susceptibilidade a 

degradações ambientais, ocasionadas principalmente pela água das chuvas que causam erosão 

(RODRIGUES et al., 2011). Ou seja, pelo fato de algumas localidades da região de Iporá 

serem classificadas nas classes supracitadas, representando 0,36 e 0,01% respectivamente 

(Tabela 1), as mesmas são consideradas áreas de risco, apresentando suscetibilidade a 

possíveis impactos ambientais. 

A ocupação antrópica irregular em ambientes com essas características pode ocasionar 

impactos ambientais significativos. Sendo assim, a preservação da vegetação localizada 

nesses ambientes é de suma importância para assegurar as condições naturais dos mesmos 

(DA SILVA et al., 2013).  

Além disso, segundo o novo Código Florestal Brasileiro, lei n° 12.651, de 25 de maio 

de 2012, ambientes que possuem declividade superiores a 45 configuram como áreas de 

preservação (BRASIL, 2012). Ou seja, vegetações que se localizam em relevos montanhosos 

e escarpados têm sua proteção respaldada pela legislação. 

 

Considerações Finais 

 

A partir desses resultados, evidenciou-se que a declividade do município de Iporá, 

Goiás, apresenta características propícias para o desenvolvimento de atividades econômicas e 

sociais, já que as classes de relevo predominantes são suave – ondulado e ondulado. Porém, 

ressalta-se que, principalmente nas áreas com maior declividade, é fundamental a adoção de 
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técnicas de manejo do solo e práticas sustentáveis, minimizando assim, possíveis impactos 

causados pela ação antrópica.  

Faz-se necessário também, a preservação de áreas que possuem declividade 

montanhosa e escarpada, medidas essas, que são respaldadas pelo Novo Código Florestal de 

2012, afim de preservar suas condições naturais. 

Esse estudo poderá subsidiar o planejamento e a gestão ambiental desse importante 

município da região oeste de Goiás. 
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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi analisar a fragmentação da paisagem no entorno da 

área urbana do município de Monte Carmelo-MG, visto o crescente avanço das atividades 

agropecuárias, na região, sobre os remanescentes de vegetação nativa do bioma Cerrado. A 

metodologia empregou o geoprocessamento, o sensoriamento remoto e o processamento 

digital de imagens, para avaliar a fragmentação da paisagem de 1985 a 2015. Para isso, as 

imagens foram classificadas pelo software Envi Classic 5.1, utilizando um classificador 

supervisionado. Foram calculadas métricas de paisagens com o software ArcGIS e analisados 

os fragmentos identificados. Nesse sentido, os dados obtidos no trabalho concluído foram 

importantes para avaliar como ocorreu o avanço das atividades agropecuárias sobre a 

vegetação nativa na área de pesquisa, que ao longo do período de 30 anos, se mostrou 

bastante fragmentada. 

 

Palavras-Chave: Cerrado; Avaliação temporal; Uso da terra. 

 

 

Introdução 

 

O Cerrado, considerado importante fronteira agrícola, contribuiu para a posição do 

Brasil como um dos maiores produtores e exportadores agropecuários do mundo. Neste 

sentido, sua vegetação nativa preservada é reduzida e carece de monitoramento. Assim, o 

acompanhamento da expansão do desmatamento e da fragmentação da paisagem natural nessa 

área deve ser constante, para garantir um desenvolvimento sustentável nesse bioma, tão rico 

em biodiversidade e onde estão localizadas nascentes de importantes bacias hidrográficas 

como a do Araguaia-Tocantins e São Francisco, além dos principais afluentes das bacias 

Amazônica e do Prata.  

Neste sentido é importante compreender que o termo paisagem possui uma vasta gama 

de conceitos associados. Todavia, quando se menciona esse termo, logo se associa a um 
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espaço aberto, espaço vivenciado ou espaço de inter-relação do ser humano com o seu 

ambiente. Considerando, ainda, a paisagem simplesmente como uma área heterogênea 

composta por diferentes classes de uso da terra. (SANTOS et al, 2009). 

 Segundo os mesmos autores, as mudanças ocorridas em uma paisagem, percorrendo 

certo intervalo de tempo, podem ser encontradas pelo estudo da evolução temporal por meio 

do mapeamento das classes de uso e ocupação da terra. Todavia, quando se quantifica a 

estrutura da paisagem, é possível ter um maior detalhamento das alterações ocorridas e da 

função da paisagem. Dessa forma, fica evidenciada a importância da característica estrutura 

dentro da ecologia da paisagem sendo esta, composta pelos elementos fragmento, corredor e 

matriz. 

De acordo com Maciel (2007), um fragmento de floresta seria uma amostra idêntica da 

floresta original. Contudo, ele sofre uma série processos conhecido como “efeitos de bordas”. 

A partir do isolamento da área (quando ela passa a estar rodeada de espaços abertos), várias 

alterações microclimáticas começam a acontecer em cadeia, nas bordas desse fragmento. 

Altera-se a quantidade de luz, que chega ao solo nas bordas com mais intensidade do 

que no interior do fragmento, tornando o ambiente mais claro, quente e seco. As 

bordas também estão mais susceptíveis à ação dos ventos, enquanto o interior está 

mais protegido. As modificações do microclima e a queda de árvores também 

desencadeiam mudanças cada vez mais profundas em toda a estrutura e composição 

da mata (MACIEL, 2007). 

 

Neste contexto, o uso de imagens de satélite tem se mostrado uma ferramenta eficiente 

para o mapeamento dos impactos ambientais ocasionados pelo uso das atividades antrópicas e 

fragmentação das paisagens, auxiliando, por meio de técnicas matemáticas e computacionais, 

na avaliação da situação ambiental e possibilitando traçar o diagnóstico e gerar prognósticos 

de cenários atuais e futuros, com vistas à boa gestão desses ambientes. Segundo Jensen 

(2009), a análise de dados, obtidos pelo sensoriamento remoto, com fim de extrair dados 

relevantes da vegetação, frequentemente é de grande auxílio. Porém, quando se busca 

verificar a dinâmica e, especialmente, a transformação do ecossistema, é necessário monitorar 

a vegetação através do tempo e determinar quais sucessões de mudança estão ocorrendo 

naquele ambiente. 

O emprego de imagens orbitais para detecção de impactos ambientais causados com a 

mudança do uso e ocupação da terra e a fragmentação dos ecossistemas se mostra uma técnica 
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eficaz capaz de gerar informações relevantes para os órgãos gestores do meio ambiente. Desta 

maneira, o uso de técnicas como a classificação supervisionada, com o auxílio de imagens 

orbitais, pode proporcionar grandes vantagens, que podem auxiliar em posteriores 

monitoramentos do avanço dessa ação antrópica sobre o meio ambiente. Neste sentido, esta 

pesquisa fundamentou-se no fato de que o uso de tais técnicas permite uma identificação e 

avaliação da fragmentação da paisagem e dos impactos ambientais causados na região estudada. 

Dentro do contexto apresentado, o objetivo geral desta pesquisa consistiu em realizar a 

análise da fragmentação da paisagem no entorno da área urbana do município de Monte Carmelo, 

Minas Gerais, com o auxílio de imagens orbitais. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

2.1 Localização e caracterização da área de estudo  

 
A área de estudo desta pesquisa corresponde ao entorno da área urbana do município de 

Monte Carmelo, localizado na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas 

Gerais. Esta região está inserida na bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, bioma Cerrado, e tem o 

uso do terra caracterizado pelas atividades agropecuárias e industriais.  

A área de estudo compreende um total de 22.400 hectares, inserida entre as coordenadas 

geográficas de 18º 39’ e 18º 48’ de latitude Sul e 47º 33’ e 47º 25’ de longitude a Oeste de 

Greenwich, conforme mapa demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo 

 

Fonte: Na figura. 

 

2.2 Material 

 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: 

 Dados vetoriais (limite municipal, hidrografia, malha viária, etc.) obtidos a 

partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

 Imagens orbitais dos satélites Landsat8 e Landsat 5 (órbita/ponto 220/73) do 

mês de outubro dos anos de 1985, 1995, 2005 e 2015, obtidas a partir do 

catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; 

 Software ENVI Classic 5.1 e Software Arcgis Desktop 10, com licença 

disponível no laboratório SIGEO, situado na Universidade Federal de 

Uberlândia, Campus Monte Carmelo. 
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2.3 Métodos 

 

Para gerar o mapa de fragmentos da vegetação arbórea da área de estudo, realizou-se o 

download das imagens de satélite que foram preparadas a partir do software ENVI 5.1, com o 

auxílio das ferramentas de processamento digital de imagens. 

A composição das bandas espectrais foi realizada com o auxílio da ferramenta 

Composite Bands, do software ArcGis 10. Para as imagens Landsat 5 foi feita a composição 

R-5 G-4 B-3 (0,63 a 1,75µm) e para a imagem Landsat 8 a composição adotada foi R-6 G-5 

B-4 3 (0,64 a 1,65µm), também conhecidas como falsa cor. 

Logo, procedeu-se ao georreferenciamento (registro, correção geométrica) das 

imagens correspondentes aos anos de 1985, 1995 e 2005.  

O registro de imagens de satélite consiste na determinação de parâmetros de correção 

para a posição espacial da área imageada. Para tanto, toma-se por referência uma amostra de 

pontos convenientemente distribuídos e facilmente identificáveis em uma imagem já corrigida 

e busca-se, na imagem a corrigir, por pares homólogos aos coletados na primeira, em número 

não inferior a 4 pares, de maneira que se permita a correção da posição tridimensional dos 

pontos e a existência de vetores adicionais que permitirão o ajustamento dos dados e, 

consequentemente, a determinação das precisões.  

A referência tomada fora a imagem do ano de 2015, também pertencente ao acervo 

utilizado no desenvolvimento desta pesquisa. Para esta etapa recorreu-se ao software Envi 

Classic, por meio da ferramenta Select GCPs (Ground Control Points): Image to Image.  

Uma vez desempenhadas as etapas anteriores, executou-se a operação de recorte para a 

região delimitada para estudo, inserida no município de Monte Carmelo.  

Após realizadas todas as etapas listadas anteriormente, foi possível iniciar a coleta de 

amostras para realização da classificação supervisionada (classificador Maxver), na qual o 

operador seleciona amostras que representem a classe para treinamento do algoritmo para que 

as demais porções da área imageada que correspondam àquela classe possam ser identificadas 

a partir de critérios de similaridade.  

A classe determinada para análise foi a vegetação arbórea. A classificação deu-se por 

meio do ENVI Classic 5.1. Após a classificação no ENVI, os shapes vetoriais classificados 

foram refinados manualmente, utilizando-se a visualização em tela, no ArcGis.  
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Os resultados obtidos com a classificação dos segmentos tiveram sua exatidão 

quantificada por meio do Índice kappa, cuja formulação é apresentada na Equação (1). 

 

𝑘 =  
𝑁. ∑𝑋𝑖𝑖 − ∑𝑋𝑖 + 𝑋+𝑖

 𝑁2 − ∑𝑋𝑖 +  𝑋+𝑖

 

Onde, Xii corresponde à concordância encontrada na diagonal da matriz confusão, na 

posição i; Xi + e X+ i são a soma da coluna e linha i da matriz confusão; respectivamente; e, 

juntos, são a concordância esperada; onde o N é o total de pixels observados.  

Esse índice é utilizado para a verificação de concordância entre as amostras de 

referência das classes escolhidas e os resultados dos classificadores.  

Landis e Koch (1977) propuseram intervalos representando a confiabilidade da 

amostra de acordo com o valor obtido para kappa, de 0 (pobre) a 1 (excelente).  

Em seguida, a ferramenta Path Analyst (ArcGIS) foi utilizada para se quantificar as 

variáveis envolvidas na métrica de paisagens. Para o cálculo de área de cada fragmento foi 

adotada a medida de área em hectares (ha). Os fragmentos foram reclassificados por tamanho 

em: Muito pequenos, se a área for inferior a 5 ha; Pequenos, se a área estiver entre 5 ha e 10 

ha; Médios, se a área estiver entre 10 ha e 100 ha; e Grandes, se a área for superior a 100 ha.  

Posteriormente, foram realizados os cálculos dos itens relacionados à métrica de 

paisagens. O Quadro 1 apresenta a caracterização de cada item que foi abordado. 

 

Quadro 1: Caracterização da métrica de paisagens 

Item Descrição Observação 

CA Área da classe Somatório das áreas de todas as manchas ou de 

fragmentos florestais 

MPS Tamanho médio da mancha Soma do tamanho das manchas dividido pelo 

número de manchas 

NUMP Número de manchas Número total de manchas na paisagem 

PSSD Desvio padrão do tamanho da 

mancha 

Razão da variância do tamanho das manchas. 

PSCoV Coeficiente de variação do tamanho 

da mancha 

Desvio padrão do tamanho da mancha dividido 

pelo tamanho médio da mancha 
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TE Total de bordas Extremidade total de todas as manchas, sendo a 

soma de perímetro. 

ED Densidade de borda Quantidade de extremidades relativa a área da 

paisagem. 

MSI Índice de forma médio É igual a 1 quando todas as manchas são 

circulares e cresce com a irregulares 

AWMSI Índice de forma de área média 

ponderada 

Difere do MSI porque as manchas maiores 

terão mais peso. 

MPFD Dimensão fractal da mancha média Os valores se aproximam de 1 para formas com 

perímetros simples e chega a 2 para complexos 

Elaboração: O autor.  

 

3 Resultados e Discussão 

 

A Figura 2 representa os fragmentos de vegetação arbórea da área de estudo nas datas 

mapeadas. 

 

Figura 1: Mapas de fragmentos de vegetação arbórea da área de estudo

 

Elaboração: O autor. 
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Foram realizados os cálculos referentes à métrica de paisagens e investigação dos 

efeitos de borda. 

As Tabelas 1, 2, 3 e 4 apresentam a métrica das estruturas de paisagem identificáveis 

como remanescentes de vegetação arbórea, para os anos de 1985, 1995, 2005 e 2015, 

respectivamente. 

 

Tabela 1: Fragmentos de vegetação arbórea em 1985 

Grupo Índices Unidades 
MP P M G 

(<5 ha) (5 – 10 ha) (10 – 100 ha) (>100 ha) 

Área CA Hectares 67,94 390,65 1335,19 3000,08 

Densidade 

e 

tamanho 

MPS Hectares 1,42 7,37 26,18 230,78 

NUMP Admensional 48 53 51 13 

PSSD Hectares 1,91 1,43 18,51 109,21 

PSCoV Porcentagem 134,71 19,46 70,70 47,32 

Borda 
TE Metros 27417,78 105649,66 214249,06 322050,25 

ED m/ha 5,72 22,04 44,69 67,18 

Grupo Índices Unidades 
MP P M G 

(<5 ha) (5 – 10 ha) (10 – 100 ha) (>100 ha) 

Forma 

MSI Admensional 1,45 2,08 2,30 4,44 

AWMSI Admensional 1,96 2,08 2,60 5,04 

MPFD Admensional 1,39 1,35 1,34 1,36 

Elaboração: O autor. 

 

Nota-se que, para o ano de 1985, o índice de forma médio (MSI) foi melhor para os 

fragmentos de tamanho muito pequeno e que os fragmentos de tamanho grande (TE) possuem 

formas mais complexas e mais sujeitas a efeito de bordas.  

 

Tabela 2: Fragmentos de vegetação arbórea em 1995 

Grupo Índices Unidades 

MP P M G 

(<5 ha) (5 – 10 ha) 
(10 – 100 

ha) 
(>100 ha) 

Área CA Hectares 158,85 289,44 883,51 1564,21 

Densidade 

e 

tamanho 

MPS Hectares 1,71 7,06 25,99 195,53 

NUMP Admensional 93 41 34 8 

PSSD Hectares 1,85 1,46 20,82 83,73 

PSCoV Porcentagem 108,10 20,64 80,11 42,82 
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Borda 
TE Metros 67860,00 88620,00 188513,88 253750,54 

ED m/ha 23,43 30,60 65,09 87,62 

Forma 

MSI Admensional 1,62 2,31 3,06 6,25 

AWMSI Admensional 2,10 2,30 3,55 6,90 

MPFD Admensional 1,39 1,37 1,38 1,42 

Elaboração: O autor. 

 

A Tabela 4 mostra que os fragmentos existentes acompanham a tendência de aumentar 

a complexidade da forma dos fragmentos à medida que se aumenta o tamanho. 

 

Tabela 3: Fragmentos de vegetação arbórea em 2005 

Grupo Índices Unidades 

MP P M G 

(<5 ha) (5 - 10 ha) 
(10 - 100 

ha) 
(>100 ha) 

Área CA Hectares 115,92 361,93 1717,14 324,88 

Densidade 

e tamanho 

MPS Hectares 2,32 7,39 25,63 162,44 

NUMP Admensional 50 49 67 2 

PSSD Hectares 2,04 1,35 17,93 2,33 

PSCoV Porcentagem 88,04 18,24 69,97 1,43 

Borda 
TE Metros 40260,00 97756,61 309904,47 25427,97 

ED m/ha 15,98 38,79 122,98 10,09 

Forma 

MSI Admensional 1,56 2,07 2,51 2,81 

AWMSI Admensional 1,87 2,09 2,94 2,82 

MPFD Admensional 1,38 1,35 1,35 1,32 

Elaboração: O autor. 

 

A dimensão fractal da mancha média mostrou pouca variabilidade entre as classes 

consideradas.  

 

Tabela 4: Fragmentos de vegetação arbórea em 2015 

Grupo Índices Unidades 

MP P M G 

(<5 ha) (5 - 10 ha) 
(10 - 100 

ha) 
(>100 ha) 

Área CA Hectares 70,60 340,35 2261,47 468,11 

Densidade 

e 

tamanho 

MPS Hectares 1,47 7,56 18,27 156,04 

NUMP Admensional 48 45 90 3 

PSSD Hectares 1,97 1,40 18,09 8,17 
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PSCoV Porcentagem 133,80 18,51 72,01 5,24 

Borda 
TE Metros 25187,54 86358,08 389652,88 45537,34 

ED m/ha 8,02 27,50 124,07 14,50 

Forma 

MSI Admensional 1,38 1,97 2,41 3,45 

AWMSI Admensional 1,73 1,99 2,75 3,41 

MPFD Admensional 1,38 1,34 1,34 1,34 

Elaboração: O autor. 

 

Notou-se que, entre os anos de 1985 e 1995, houve uma sensível redução na média de 

tamanho dos fragmentos grandes de vegetação arbórea (15,27% de redução), além de também 

ter sido detectada diminuição de 38,46% na quantidade destes fragmentos. Ademais, a 

quantidade de fragmentos médios também sofreu redução, passando de 51 fragmentos em 

1985 para 34 fragmentos em 1995, representando uma queda da ordem de um terço, ao passo 

que, para o mesmo período, a quantidade de fragmentos de tamanho muito pequeno aumentou 

93,75%. Esta quantificação denota que uma quantidade significativa de fragmentos “migrou 

de classe”, o que significa dizer que ocorreu supressão de vegetação e estabelecimento de 

outra estrutura de paisagem, antropizada.  

Tomando-se agora os anos de 1995 e 2005, a redução na quantidade de fragmentos 

grandes de vegetação arbórea foi de 300%. Em contrapartida, verificou-se um aumento de 

97,06% na quantidade de fragmentos médios enquanto o número de fragmentos muito 

pequenos reduziu-se em 46,24%. Desta constatação desprende a necessidade de uma análise 

no que diz respeito à área.  

De forma geral, a somatória das áreas dos fragmentos em 1995 totalizava uma 

cobertura de 2.896,01 ha e, no ano 2005, havia 2.520,13 ha de vegetação, em números 

absolutos, desconsiderando o tamanho dos fragmentos, consistindo em diminuição de 13%. 

Assim, mesmo detectando-se aumento na quantidade de fragmentos médios e diminuição no 

número de fragmentos muito pequenos, não é coerente falar-se em uma inversão da tendência 

de desmatamento para o período, haja vista a diminuição detectada na área total coberta por 

vegetação.  

Progredindo na linha temporal de análise e, comparando-se agora os cenários de 2005 

e 2015, foi possível notar um incremento significativo na quantidade de fragmentos de 

tamanho médio (34,33%) e na área correspondente ao somatório das áreas desses segmentos 
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(31,7%). Também detectou-se, para esse período, aumento de 44,09% na área ocupada por 

segmentos de tamanho grande. Tal cenário sugere um processo de recomposição florestal para 

o período, o qual pode ser constatado ao se comparar o total de hectares cobertos por 

vegetação arbórea em 1995 e 2005 (2.519,87 ha e 3.140,53 ha, respectivamente).  

O incremento observado, em valor percentual, foi de 24,63%. Como causa que busque 

constatar esse comportamento, desprende principalmente o enrijecimento da legislação 

ambiental, a criação de novos dispositivos de fiscalização, notadamente o Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) e outras determinações legais visando à diminuição dos níveis de desmatamento.  

De forma geral, notou-se que para os fragmentos de tamanho grande (em todos os 

anos de análise), a quantidade de bordas sugere que tais fragmentos estão fortemente sujeitos 

ao efeito de bordas (formas complexas e ”alongadas”). É sabido que essa característica torna o 

clima no ecossistema mais inóspito (mais quente e seco), prejudicando ao equilíbrio das 

atividades desempenhadas pelas diversas formas de vida que dele dependem. Áreas de borda 

em um fragmento de vegetação estão menos protegidas que áreas centrais. Portanto, quanto 

mais próximas da forma de um círculo, maiores os níveis de proteção. Todavia notou-se que 

os fragmentos de vegetação tendem a estar mais alongados a medida que a antropização 

avança.  

O cálculo do índice Kappa para as imagens utilizadas na presente pesquisa resultou 

em uma classificação por concordância excelente e os valores obtidos encontram-se expresso 

na Tabela 5. Esses valores apontam a confiabilidade da classificação e posterior análise dos 

dados apresentados 

 

Tabela 5: Valores do índice Kappa calculados 

Data 
Índice Kappa 

(k) 
Concordância 

1985 0,8809 Excelente 

1995 0,8276 Excelente 

2005 0,8126 Excelente 

2015 0,8451 Excelente 

Elaboração: O autor. 
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Considerações Finais 

 

Este trabalho pôde constatar que o processo de fragmentação da paisagem para a 

região de interesse vem se intensificando no decorrer dos anos. Os fragmentos de cobertura 

vegetal natural foram sendo substituídos pelo uso antrópico (agropecuário) ao longo do 

tempo.  

Os resultados constatados dão conta de que é necessária a implantação de medidas 

mitigatórias e de conservação dos ecossistemas que dependem das formações vegetais. Uma 

alternativa plausível é a adoção de práticas de reflorestamento nos arredores dos fragmentos 

florestais de forma mais complexa, visando diminuir a influência do efeito de bordas sobre 

eles. Dado o isolamento dos fragmentos, é também viável que se adotem práticas que 

permitam a criação de corredores ecológicos para a circulação da vida silvestre.  

 O uso de imagens de satélite para o mapeamento do uso e ocupação da terra, além de 

constituir método consagrado, possibilitou a obtenção de dados precisos e fiéis, atendendo às 

necessidades exigidas para trabalhos desta natureza, devido à praticidade com a qual os dados 

podem ser analisados e a amplitude do espaço físico alcançado.  

Como auxilio em estudos posteriores, sugere-se que este tipo de trabalho seja 

realizado de uma maneira mais frequente e que seja estendido a outras áreas onde as 

atividades antrópicas tenham maior atuação. Isto porque os resultados dessa natureza 

permitem reconstruir o processo evolutivo do uso e ocupação da área, propiciando dados 

relevantes para monitorar, controlar e direcionar as práticas de ocupação da terra, garantindo 

sua melhor exploração. Recomenda-se também o uso mais intenso de produtos advindos do 

sensoriamento remoto, aproveitando inclusive novos produtos de melhor resolução espacial, 

bem como as técnicas de geoprocessamento cada vez mais aprimoradas. 
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Resumo: Estudos recentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

estimam que atualmente no cerrado, cerca de 50 milhões de hectares de pastagens encontra-se 

em algum estágio de degradação, o avanço desse quadro causa além de prejuízos econômicos, 

uma diminuição na qualidade de vida e riscos à saúde humana. A identificação dessas áreas 

de pastagens degradadas seria o primeiro passo para a implantação de programas de 

recuperação das mesmas, nesse sentido, este trabalho teve por objetivo mapear as pastagens 

da microrregião de Ituiutaba – MG a partir de técnicas de Geoprocessamento e Sensoriamento 

Remoto, para alcançar tal objetivo foram utilizadas imagens do sensor OLI do satélite Landsat 

8 datadas de setembro de 2017 submetendo as mesmas a técnicas de classificação 

supervisionada (CS) e Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) utilizando o SIG Spring 

5.4.3 assim como foi calculado o Índice de Vegetação por Diferença Normalizado (NDVI) no 

SIG QGis 2.14.14. As áreas de pastagem foram classificadas em degradada, intermediária e 

melhorada de acordo com o seu estágio de degradação, para comprovação dos resultados foi 

feito trabalho de campo coletando dados acerca do estágio de degradação de alguns pontos da 

microrregião comparando depois com os mapeamentos realizados. As áreas calculadas de 

pastagem melhorada na CS e no MLME foram bem semelhantes entre si, representando 10,39 

e 13,76% do total das pastagens respectivamente, as outras duas classes apresentaram 

diferenças significativas entre as duas técnicas. Na CS a pastagem intermediária e degradada 

representaram 34,78 e 54,83% enquanto que no MLME estas mesmas classes representaram 

43,12% cada, entretanto foram escolhidos 100 pontos aleatórios no MLME e no NDVI para 

calcular-se o coeficiente de correlação entre seus resultados, o que resultou em 0.81, o que 

indica haver uma forte correlação entre os seus resultados, demonstrando assim coerência 

entre os mesmos.  
 

Palavras-Chave: Geotecnologias; pastagem; degradação. 
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Resumo: O objetivo da presente pesquisa é uma atualização da área cultivada com cana-de-

açúcar e os impactos sociais e ambientais causados por essa cultura na Mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-MG, com base nos anos 2011 e 2017. A metodologia da 

pesquisa contará com a utilização de dados de sensoriamento remoto e técnicas de 

geoprocessamento para o resultado do avanço da cultura na mesorregião. Por estar em 

andamento, os principais resultados até o momento apontaram que o crescimento da cana-de-

açúcar no estado de Minas Gerais, segundo o IBGE (2015), se dá de maneira acelerada e traz 

o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba como o maior produtor do estado. A produção da cana 

tem origem no litoral Nordestino com a colonização portuguesa por volta de 1560, e sustentou 

a economia do Brasil ao longo do século, com grande concentração econômica e demográfica. 

Com a desvalorização da cana no mercado, devido a concorrência, a cultura se expande para 

os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e mais posteriormente para todo o Brasil. Com força 

no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-MG, se tem uma produção voltada para o etanol e o 

açúcar que ganha extensão devido a substituição de grande parte da produção, que 

anteriormente era agropecuária e mantinha culturas como o abacaxi, a soja e o milho. O 

aumento da expansão canavieira também pode ser resultado pela maior demanda do etanol, 

que é um biocombustível (fonte renovável de energia), e pelo seu menor índice de poluição, 

diminuindo a dependência dos combustíveis fósseis e por aumentar as exportações, é visto 

como uma solução para os problemas energéticos. Mas, a produção atinge diretamente à 

biodiversidade recursos hídricos e à qualidade do ar, reduzindo os benefícios proporcionados 

pelo etanol. Outro fator que impulsionou a expansão da cana, foram as implantações de usinas 

a partir do ano 2000. A cultura da cana traz alguns problemas ambientais como os agrotóxicos 

que prejudicam o lençol freático, destruição da matéria orgânica do solo (exposto a erosões), 

redução de microrganismos do solo, eliminação de animais e insetos que servem para o 

controle de pragas e avanço da fronteira agrícola sobre áreas naturais, como na Mata 

Atlântica. Toda a dinâmica canavieira, desde a colonização, teve papel fundamental na 
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formação social, através de exploração, concentração de terras, poder e capital, construindo 

uma sociedade rígida e hierarquizada. 
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Resumo: Em Minas Gerais, a expansão da cana-de-açúcar tem ocorrido de forma acelerada 

nos últimos anos. De acordo com dados do IBGE (2015), o estado apresentou a segunda 

maior área plantada com cana-de-açúcar totalizando 917.878 ha, ficando atrás apenas do 

estado de São Paulo, com 5.576.838 ha plantados. A cana ocupa a quarta colocação em 

relação à produção agrícola de Minas Gerais, atrás da soja (1.328.641 ha), do milho 

(1.281.452 ha) e do café (997.592 ha). Buscando uma análise local, selecionamos o município 

de Santa Vitória, localizado na Microrregião Geográfica de Ituiutaba – MG, o município 

contém a maior área plantada ou destinada à colheita da sua Microrregião, ocupa o e terceiro 

lugar em relação ao estado. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a expansão das áreas 

de cultivo de cana-de-açúcar no município de Santa Vitória – MG entre os anos de 1980 e 

2017. Especificamente, busca-se: mapear a área cultivada com cana-de-açúcar no município 

especificado, em 2017; identificar os percentuais de ocupação do uso do solo por cana 

plantada em relação a área total do munícipio no recorte temporal de 1990, 1995, 2000, 2005, 

2010 e 2015; e avaliar se houve expansão ou recuo da área ocupada pela cana em relação ao 

período de 1980 a 2017. Para o desenvolvimento do presente trabalho, a metodologia utilizada 

envolveu a revisão bibliográfica; a elaboração da base cartográfica da área pesquisada com o 

auxílio do software QGIS, versão 2.18; a aquisição de imagens de satélite; a manipulação das 

imagens obtidas; a elaboração do mapeamento do cultivo da cana-de-açúcar em 2017; o 

levantamento de dados do IBGE da área ocupada pela cana-de-açúcar de 1980 a 2017; e 

comparação dos dados e mapas. Os resultados parciais apontaram que a área plantada 

ocupada pela cana-de-açúcar representou 270 ha em 1990, 50 ha em 1995, 40 ha em 2000, 5 

ha em 2005, 25867 ha em 2010 e 53500 ha em 2015. Com aproximadamente 17,82%, 2015 

foi o ano que apresentou o maior percentual de ocupação do uso do solo por cana plantada em 

relação a área total do município de Santa Vitória – MG (300.135,7 ha), no recorte temporal 

de 1990 a 2015. Também identificamos uma oscilação da área plantada com cana-de-açúcar 

entre os anos de 1998 a 2006, e que a partir de 2007 até o ano de 2017 a área plantada sofreu 

grande expansão, com um leve recuo em 2011, mas que foi superada pelos anos posteriores. 

 

Palavras-Chave: Cana; Expansão; Santa Vitória-MG. 
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Resumo: Este trabalho é baseado em um projeto de pesquisa em andamento, e tem por 

objetivo realizar um levantamento de informações iniciais sobre o uso das Geotecnologias na 

produção agropecuária. A metodologia utilizada foi feita com base em levantamento teórico 

sobre o tema a partir de livros e artigos publicados. Dessa forma, através dessa pesquisa 

percebeu-se que com a evolução de sistemas tecnológicos, desde o fim do século XX até os 

dias atuais, as Geotecnologias começaram a ser desenvolvidas e inseridas em várias áreas do 

conhecimento humano. Segundo Rosa (2005, p. 81) “as geotecnologias são o conjunto de 

tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informações com referência 

geográfica”. Muitas ferramentas geotecnológicas são baseadas em banco de dados de 

Sistemas de Informação Geográfica, Sensoriamento Remoto, Cartografia Digital, entre outros. 

Assim, através dos primeiros resultados encontrados, nota-se que estas novas ferramentas 

estão permitindo aos produtores rurais a obtenção de informações sobre sua cadeia de 

produção através de dados geoespaciais, seja de uma lavoura, ou de um rebanho. Em relação à 

produção agrícola, existem variadas ferramentas geotecnológicas sendo aplicadas. No 

processo de safra, estão sendo muito utilizados variados maquinários com guiamento 

automático por GPS. Para analisar a qualidade das lavouras, muito se utilizavam de aeronaves 

convencionais ou satélites para a aquisição de imagens provenientes de Sensoriamento 

Remoto, no entanto, hoje em dia os “Drones” ou Veículos Aéreos Não Tripulados conseguem 

realizar a mesma tarefa com um custo muito menor através de navegação GPS (BERNARDI 

et al., 2014) . Outra função que também está começando a ser passada dos serviços aéreos 

para os “Drones” é a pulverização de plantações. Além de todas as ferramentas 

geotecnológicas citadas anteriormente, outras que também possuem muita importância no 

agronegócio são os softwares de previsão de tempo, cruciais nesse ramo. Outra tecnologia que 

também já está se tornando realidade é a pecuária de precisão, com monitoramento de 

rebanhos através de sistema de posicionamento por satélite (CARVALHO et al., 2014). 
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Considera-se que essas e muitas outras Geotecnologias estão cada vez mais sendo inseridas na 

agropecuária, promovendo um substancial aumento na produtividade do setor segundo 

produtores, um processo que vale ser analisado de perto. Agradecemos à Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pelo financiamento do projeto. 

 

Palavras-Chave: Geotecnologias no Campo; Modernização; Evolução Tecnológica. 
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Resumo: É com intuito de suprir a demanda mundial pelos subprodutos oriundos da cana-de-

açúcar, que o Brasil incentiva a produção nacional. A motivação alicerçada pelos benefícios 

ambientais do etanol, em comparação aos impactos causados pelos combustíveis fósseis, tem 

provocado a substituição de áreas tradicionalmente responsáveis pela produção de grãos e 

criação de gado, como ocorreu no interior paulista, e, mais recentemente no estado de Minas 

Gerais, considerada como nova fronteira de expansão. A instalação de usinas de álcool em 

Minas Gerais, sobretudo no Triângulo Mineiro, tem contribuído para o crescimento dos 

canaviais. A cana-de-açúcar é um cultivo tradicional da agricultura mineira, sendo muito 

utilizada como alimento para o gado no período da seca, nos engenhos de confecção de 

rapadura, melado e cachaça. No entanto, o cultivo destinado às agroindústrias, basicamente, 

procederam após os anos de 1980, em função dos investimentos do governo. No estado de 

Minas Gerais, em período de dez anos (1985 a 1995), a produção teve crescimento de cerca 

de 900%. Nos anos que se sucederam, a produção da cana-de-açúcar também registrou 

expansão expressiva, quando alcançou, em 2008, 47.914.898 toneladas (SANTOS, 2011). 

Zanzarini e Santos (2009) apontaram o estado de Minas Gerais como o estado que mais cresce 

na produção nacional de cana-de-açúcar. Santos (2011) afirmou que o Triângulo Mineiro se 

transformou na maior região produtora de cana-de-açúcar em Minas Gerais, ficando atrás, 

apenas, de São Paulo, estado que lidera tanto em área quanto em quantidade produzida. 

Magalhães (2007) revelou que “o país começa a ter um novo desenho agrícola por conta da 

expansão da cana. Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e Goiás são apontados como a 

nova fronteira para a cultura no Brasil”.  A importância desse tema está na necessidade de 

suprir a carência de dados anuais, confiáveis e atualizados da produção canavieira em MG, 

auxiliando as pesquisas e as políticas públicas para o setor. De 2003 a 2014, o CANASAT 

(http://www.dsr.inpe.br/laf/canasat/index.html) monitorou as safras no Centro-Sul do Brasil, 

mas o encerramento de sua versão pública deixou uma lacuna no fornecimento dessas 

estimativas. Desta forma, o principal objetivo da pesquisa, em fase inicial de realização, 

consiste em analisar as mudanças de uso da terra ocorridas na mesorregião do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba-MG, com base nos anos 2002 e 2018. Especificamente, busca-se: 

mapear a área cultivada com cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no recorte 

temporal especificado; avaliar as diferentes categorias de uso da terra presentes em 2002 e 

convertidas em cana-de-açúcar no ano de 2018, e; analisar os impactos ambientais e 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

252  

econômicos causados pelas possíveis alterações do uso da terra na área pesquisada. A 

metodologia da pesquisa envolverá: a revisão bibliográfica; a elaboração da base cartográfica 

da área da pesquisa; a aquisição dos produtos e a manipulação das imagens (TM/Landsat 5 e 

OLI/Landsat 8); a elaboração do mapeamento da expansão da cana-de-açúcar; o mapeamento 

da conversão das diferentes categorias de uso da terra em cana-de-açúcar, e; trabalhos de 

campo. Até o presente momento, os resultados alcançados permitem concluir que a expansão 

canavieira em Minas Gerais tem ocorrido de forma acelerada nos últimos anos, de acordo com 

dados do IBGE (2015), o estado possui a quarta maior área plantada com cana-de-açúcar 

(917.878 ha), ficando atrás da soja (1.328.641 ha), milho (1.281.452 ha) e café (997.592 ha). 

Em anos anteriores, com base em técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, Reis 

e Brito (2011) analisaram e mapearam a expansão das áreas ocupadas com cana-de-açúcar na 

mesorregião do Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba, bem como, determinaram a porcentagem 

de áreas de pastagem e de agricultura, respectivamente, que foram substituídas pela cana-de-

açúcar no período de 1999 a 2008. Os autores apontaram que no período de 1999 a 2008, 

houve um aumento de aproximadamente 119% (226.482,5) da área ocupada pela cana-de-

açúcar, sendo que, em 1999, a área ocupada era de 226.482,5 ha, e em 2008, correspondia a 

495.926,4 ha. Também identificaram que essa expansão substituiu outras culturas: áreas de 

pastagem em aproximadamente 70%; seguida das áreas de agricultura (28%); e 

reflorestamento e cobertura vegetal cada um representando 1% da área substituída, ou seja, 

2.301,904 ha. Rosendo (2013), ao mapear o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba a partir de 

imagens de satélite Landsat 5 (2011) averiguou que a maior parte da área na época estava 

ocupada por pastagens (40,88%), sendo que a cana-de-açúcar já representava 9,79% e as 

culturas anuais 10,65%. Portanto, a expansão da nova fronteira agrícola da cana-de-açúcar nas 

áreas do Cerrado mineiro demanda agilidade, rapidez e acurácia de dados. O que pode ser 

alcançado mediante a utilização de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, 

diante disso o seu monitoramento é fundamental para avaliação das mudanças de uso da terra, 

impactos ambientais e sociais atrelados ao processo produtivo. A pesquisa foi aprovada pelo 

Edital nº02/2018 – Convocação de Projetos de Pesquisa para Bolsas de Iniciação Científica 

PIBIC/CNPq/UFU com início em agosto de 2018 e previsão de término para julho de 2019.  

 

Palavras-Chave: Mudanças de uso da terra; cana-de-açúcar; Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba. 
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Resumo: Este trabalho pretendeu realizar a análise de dados pluviométricos de uma série 

histórica de quarenta e três anos para caracterização de períodos seco e chuvoso no município 

de Paraíso do Tocantins – TO. Os dados obtidos para análise foram coletados no site da 

Agência Nacional das Águas (ANA). Utilizou-se como definição para períodos secos e 

chuvosos, o método proposto por Gregory (1979) a partir do valor da mediana das médias 

para cada mês do ano, de 1972 a 2015. Estabelecendo uma relação entre os valores de chuva e 

as estações do ano para o hemisfério sul foi possível caracterizar o período chuvoso no 

município com predomínio durante o verão se estendendo até o primeiro mês do outono e, os 

períodos secos com predomínio durante o inverno, com início nos últimos dias do outono. 

 

Palavras-Chave: climatologia, dados pluviométricos, períodos seco e chuvoso. 

 

 

Introdução 

 

É imprescindível para o planejamento hídrico, seja ele local ou regional, obter dados 

referentes às condições climáticas e meteorológicas, visto que tais condições interferem em 

diversos processos e atividades como agricultura, geração de energia, abastecimento hídrico, 

desenvolvimento dos ecossistemas, assim, como também podem oferecer riscos de desastres 

naturais em determinados períodos do ano. 

Desse modo, desde que se pode ter acesso a esse tipo de informação disponibilizada 

por órgãos governamentais responsáveis por coletar esses dados, foi possível obter condições 

mais adequadas para a elaboração de planos de manejo e medidas preventivas de eventuais 

tragédias que possam ocorrer em períodos chuvosos. 

Entre os diversos eventos climáticos e meteorológicos, a chuva pode gerar impactos 

diretos e indiretos no desenvolvimento das sociedades, portanto, a caracterização de períodos 
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secos e chuvosos é importante como instrumento de previsão da quantidade e dos locais de 

ocorrência das chuvas e, em quais períodos se distribuem. 

O excesso ou a falta de chuvas em um determinado local pode apresentar resultados 

positivos ou negativos dependendo dos tipos de uso e ocupação que se faz do solo. No caso de 

atividades agrícolas, é necessário para uma boa produtividade, obter dados pluviométricos 

mais precisos que possam definir qual o melhor período para o plantio, e nas cidades ele é 

importante para definir metas de planejamento urbano. 

O estudo sobre os elementos climáticos não é recente, desde a antiguidade se tem 

preocupado com esses estudos climáticos, principalmente sobre mudanças e variações 

climáticas. As pesquisas climáticas têm sempre buscado entender o comportamento climático 

no intuito de estabelecer um padrão para se determinar suas variações.  

A busca de compreender esse comportamento é de suma importância para o 

conhecimento do clima, porém deve-se saber que esse conceito não é estático, e sim 

dinâmico, são necessários anos de constante estudo e dedicação para se definir o que é clima e 

sua real aplicação nas áreas rurais e áreas urbanas.  

“A climatologia é baseada em valores numéricos desses elementos, calculados por 

média de uma longa série de observações meteorológicas, normalmente durante um período 

de 35 anos” (ARAGÃO, M. J., 2009, p. 3). 

“O clima de uma região é o conjunto das condições meteorológicas, ou seja, dos 

elementos, que no decurso de um intervalo de tempo e na sua sucessão natural, caracterizam a 

atmosfera de uma região, dando a cada lugar uma identidade característica” (ARAGÃO, M. 

J.,2009, p. 3) 

Durante as últimas décadas, vários autores apresentaram o conceito de clima de forma 

cronológica, além de englobar os procedimentos metodológicos buscando destacar suas linhas 

de abordagem (climatologia clássica ou dinâmica). Porém a aplicabilidade desse conceito para 

fins de uso no planejamento é muito recente. 

Por isso, a importância desse trabalho justifica-se por tratar de uma temática inserida 

em uma realidade não apenas local e regional, mas a nível nacional e mundial em função do 

regime de chuvas ser um importante fator de estudo mundial, e necessário o saber deste fator 

na região proposta. 
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O local escolhido para este estudo é o município de Paraíso do Tocantins – TO (Mapa 

1), com uma área de 1268,060 Km², população de 44.417 habitantes, localizado na 

Mesorregião Ocidental do Tocantins e Microrregião Rio Formoso. É uma região de Cerrado 

com clima tropical e o município se encontra à uma altitude de 387 metros em zona 

intertropical. 

O município conta com um parque agroindustrial que ajuda a promover boa parte da 

economia local, e as informações climáticas e meteorológicas, em particular, os dados de 

chuva como instrumento de previsão, são importantes para manutenção dessas atividades e 

para o desenvolvimento socioeconômico. 

Por essa razão, torna-se relevante a realização deste estudo, que se faz necessário ao 

contribuir para a elaboração de políticas públicas, planejamento, gestão e, produção do 

espaço. 

O presente município está inserido no domínio morfoclimático do cerrado, com 

relevos suaves e Latossolos, uma microrregião com agricultura proeminente e, portanto, as 

informações climáticas, mais especificamente os dados pluviométricos são essenciais para o 

melhor conhecimento do clima e consequentemente para se aplicar esse conhecimento com 

vistas ao planejamento e desenvolvimento de políticas públicas.  
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 Mapa 1: Localização do Município de Paraíso do Tocantins. 

 

Fonte: IBGE (2018). 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

Para realização deste estudo foram coletados dados pluviométricos de uma série 

histórica de quarenta e três anos (com exceção de 4 anos) do município de Paraíso do 

Tocantins, no site da Agência Nacional das Águas (ANA). 

A estação pluviométrica código 01048001 é operada pela própria ANA e se localiza 

precisamente às coordenadas Latitude -10º 09’ 55’’, Longitude - 48º 53’ 26’’, à uma altitude 

de 390 metros. 

Primeiramente os dados gerados foram salvos em arquivo Access (.MDB) para serem 

importados posteriormente pelo Software Hidro 1.3 (disponibilizado pela ANA). Em seguida, 

com os dados pluviométricos apresentando a média dos totais anuais para cada mês, elaborou-

se a partir do Software Excel 2016, um gráfico em barras demonstrando a ocorrência de 

chuvas em mm, juntamente com uma linha de tendência, para melhor entendimento dos 

dados. Também foi calculada a mediana dos valores. 
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O registro compreende o período de quarenta e três anos a partir do ano de 1972 a 

2015, não registrando as atividades nos anos 1998, 2005, 2008 e 2012, o que representa uma 

porcentagem pequena, não interferindo no resultado da análise. 

Utilizou-se para definir períodos secos e chuvosos o método proposto por Gregory 

(1979) a partir do valor da mediana, de modo que o período chuvoso será aquele que se 

distanciar muito acima da mediana e o período seco será o que se distanciar muito abaixo da 

mediana. 

A análise é feita a partir da tabela e do gráfico que demonstram os valores obtidos nos 

anos em que a estação pluviométrica realizou os registros. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

A Tabela 1 apresenta os valores registrados pela estação pluviométrica, sendo o maior 

valor registrado no mês de dezembro acumulando 317,9 mm e, o menor valor no mês de julho 

com 3,6 mm, representando os dois valores extremos e opostos que mais se distanciam do 

valor da mediana. 

 

Tabela 1: Totais anuais acumulados em cada mês no período de 1975 a 2015. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total  

298,1 312,9 308,3 197,3 53,6 5,6 3,6 9,8 52,1 156,8 237,8 317,9 1953,8 

Mediana 177,05 

Org.: A autora (2018). 

 

Os valores da Tabela 1 são demonstrados no Gráfico 1, onde é possível perceber a 

variação da quantidade de chuvas em cada mês do ano. 

 Pelo gráfico se observa que os meses que concentram os maiores índices 

pluviométricos se apresentam no quadrimestre de dezembro a março. Neste período, a 

amplitude pluviométrica vai de 298,1 mm no mês de janeiro a 317,9 mm no mês de 

dezembro. Os valores são próximos, evidenciando ser este o período que mais se distancia 

acima da mediana, cujo valor é 177,5 mm. 
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A partir do mês de abril há uma diminuição que se apresenta mais próxima do valor da 

mediana com 197,3 mm. Em maio, ocorre uma queda maior no índice com uma média de 

53,6 mm de chuva para este mês.  

 

Gráfico 1: Demonstrativo da média de chuvas para cada mês com linha de tendência. 

 

Fonte: Agência Nacional das Águas, 2016. 

Org.: PENNA, M.C.M. (2018). 

 

No trimestre de junho a agosto se concentram os menores índices e, a amplitude 

pluviométrica vai de 5,6 mm no mês de junho a 9,8 mm no mês de agosto, evidenciando ser o 

período que mais se distancia abaixo da mediana. 

Em setembro o índice começa a se elevar apresentando 52,1mm e, em outubro, tem o 

valor mais próximo da mediana com 156,8 mm. Os valores continuam se elevando com 237,8 

mm em novembro e 317,9 mm em dezembro sendo o mês mais chuvoso do ano. 

A linha de tendência indica que o ano sempre se inicia com valores pluviométricos 

muito distantes acima da mediana e, tende a diminuir a partir do mês de abril, atingindo os 

menores valores, abaixo da mediana, no segundo quadrimestre do ano. Após esse período, os 

valores voltam a subir gradativamente no último quadrimestre e, o ano se encerra com o 
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maior valor registrado sempre no mês de dezembro, para todos os anos de registro dos dados 

pluviométricos. 

 

Considerações Finais 

 

Algumas informações mais específicas são necessárias para caracterização de períodos 

seco e chuvoso, possibilitando uma previsão mais precisa das atividades pluviométricas que 

irão apresentar determinado comportamento no decorrer do ano. 

De acordo com Torres e Machado (2017, p. 199) “As chuvas ocorrem principalmente 

no verão, com totais anuais de 1.200 mm a 2.000 mm”. A seca ocorre no inverno; a 

ocorrência de chuvas frontais de pouca intensidade caracteriza o período biologicamente seco. 

AYOADE (2007, p. 261), afirma que “os parâmetros climáticos exercem influência 

sobre todos os estágios da cadeia de produção agrícola, incluindo a preparação da terra, 

semeadura, crescimento dos cultivos, colheita, armazenagem, transporte e comercialização”. 

Com base nos resultados que apontam os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e 

março como os de valores mais distantes acima da mediana e, os meses de junho, julho e 

agosto como os de valores mais distantes abaixo da mediana, é possível realizar a 

caracterização dos períodos secos e chuvosos no município de Paraíso do Tocantins – TO. 

Ainda considerando as quatro estações definidas para o hemisfério sul, com duração 

de 90 dias cada uma, sendo o verão do dia 21 de dezembro até 19 de março, o outono de 20 de 

março a 19 de junho, o inverno de 20 de junho a 21 de setembro e a primavera do dia 22 de 

setembro a 20 de dezembro, a análise dos dados pode ser realizada estabelecendo uma relação 

entre os valores de chuva e outros dados climáticos para uma melhor previsão. 

Portanto, pode-se afirmar que o período chuvoso no município tem predomínio 

durante o verão se estendendo até o primeiro mês do outono e, os períodos secos são 

predominantes durante o inverno, mas se iniciam nos últimos dias do outono. 

A partir desta caracterização, o calendário agrícola pode ser melhor planejado, 

aproveitando os períodos mais adequados para determinado tipo de cultivo e otimizando a 

produção, evitando assim, futuros prejuízos. 
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Resumo: Esta pesquisa teve por objetivo investigar a consciência ambiental e a prática do 

comportamento sustentável dos universitários da UEMG Ituiutaba a partir da metodologia de 

campo de levantamento quantitativo. A aplicação de um questionário contendo 14 questões de 

múltipla escolha sobre: consciência ambiental; prática sustentável dentro e fora do campus; 

interesse pelo tema; opinião sobre os assuntos ligados ao tema na universidade e preocupação 

com implementação da prática sustentável na unidade foi realizada com 531 estudantes 

voluntários. Os dados demonstraram que a maioria (59%) está interessada pelos assuntos 

relacionados com o meio ambiente e acredita que a solução dos problemas ambientais 

depende das pequenas ações de todos no cotidiano (87%). O conjunto de informações 

compilado por esta pesquisa poderá servir como base para futuras ações no próprio campus. 

 

Palavras-Chave: comportamento; sustentabilidade; universidade 
 

 

Introdução 

 

A atual abordagem sobre o meio ambiente considera que os recursos naturais são 

finitos e, alguns, até escassos (LAVORATO, 2007). O crescimento populacional, a 

conseqüente expansão territorial urbana, a ampliação do sistema de produção e o consumo 

industrial têm contribuído para agravar as condições ambientais, sobretudo do cenário urbano. 

Neste cenário, é urgente o engajamento do cidadão em práticas mais sustentáveis, o que 

significa ser agente principal no processo de interação com o meio. Para Mucelin e Bellini 

(2008), o ser humano precisa se compreender como um constituinte da natureza, e não como 

um ser a parte dela; esta forma de compreensão pressupõe melhorar as condições ambientais, 

modificando formas de uso e manutenção do lugar onde habita, pela fixação de hábitos 

culturais mais saudáveis. Entretanto, como afirmou (Tenório, 2004, apud Azeredo, 2011), 

mesmo com a crescente discussão e conscientização, observa-se que o campo da 

mailto:grazisiebert@gmail.com
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responsabilidade social e ambiental ainda encontra-se em processo de formação, o que pode 

ser notado pela falta de práticas decisivas que gerem mudança comportamental.  

Apesar de todos os esforços das Organizações das Nações Unidas (ONU) e de 

entidades não governamentais, o mundo segue sofrendo degradações ambientais. A má gestão 

do meio ambiente prevê consequências desastrosas: o aumento da temperatura no mundo 

(causado pelo efeito estufa) e o excesso de gás carbônico na atmosfera, por exemplo, 

produzem impactos para a fauna, a flora e a vida humana na Terra. O Relatório de 

Desenvolvimento Humano apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud), em março de 2013 previu que, apesar dos investimentos de vários 

países em energias renováveis e sustentabilidade, em 2050 o mundo pode viver uma "catástrofe 

ambiental" (ONU, 2013). Nesta previsão, mais de três bilhões de pessoas devem viver em 

situação de extrema pobreza, e essa condição demográfica e social seria motivada inclusive pela 

degradação do meio ambiente e pela redução dos meios de subsistência, como a agricultura e o 

acesso à água potável. Números alarmantes como estes nos surpreendem diariamente nos 

noticiários nacionais e internacionais, indicando que o planeta não está longe de viver um 

colapso ambiental, com profundos impactos sobre todas as formas de vida e de existência 

(g1.globo.com, 2013). 

Para Jacobi (2005), o quadro atual indica que os ecossistemas continuam sentindo o 

impacto de padrões insustentáveis de produção e de urbanização. Para ele, durante as duas 

últimas décadas, muitos países aumentaram sua vulnerabilidade a uma série mais intensa e 

frequente de fenômenos que tornaram mais frágeis os sistemas ecológicos e sociais, 

provocando insegurança ambiental, econômica e social, minando a sustentabilidade e gerando 

incertezas sobre o futuro. A ideologia do progresso que rejeita ou minimiza as questões 

ambientais, seja no discurso ou na prática, infelizmente ainda prevalece.  

Ano após ano, a destruição ambiental ocorre em proporções alarmantes e nocivas à 

qualidade de vida das populações ocupantes de todos os continentes do planeta. O desafio que 

se coloca é de formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora em dois níveis: 

formal e não-formal; ela deve ser acima de tudo um ato voltado para a transformação social. 

O seu enfoque deve buscar uma perspectiva de ação holística que relaciona o homem, a 
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natureza e o universo, tendo como referência que os recursos naturais se esgotam e que o 

principal responsável pela sua degradação é o ser humano (JACOBI, 2003).  

A criação das cidades e a crescente ampliação das áreas urbanas têm contribuído para 

o crescimento de impactos ambientais negativos. No ambiente urbano, determinados aspectos 

culturais da comunidade caracterizam a forma de uso do ambiente; hábitos de consumo de 

produtos industrializados e a produção de resíduos pelo exacerbado consumo de bens 

materiais são responsáveis por grande parte das alterações e impactos ambientais que 

modificam a paisagem e comprometem ecossistemas, especialmente no ambiente urbano 

(MUCELIN; BELLINI, 2008). Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2004), seguindo a tendência mundial de ocupação ambiental, indicam que 

no Brasil mais de 80% das pessoas são moradores urbanos, com a implicação do crescimento 

das cidades, das populações e dos desastrosos impactos ambientais produzidos por esta 

ocupação acelerada no ecossistema. 

Movimentos que visam à diminuição dos impactos introduzidos pelas atividades 

industriais e comerciais sobre o meio ambiente ganharam força desde a década de 1970, 

requerendo normas para sistemas de gestão ambiental que norteiem as organizações. A 

conscientização da sociedade sobre a importância desta temática proporcionou o surgimento 

de vários programas,assim como de produtos e serviços ‘ecológicos’ (BRANDALISE et al, 

2009). Neste sentido, preocupados com esta triste e impactante realidade, comunidades 

acadêmicas, governos e iniciativa privada têm investido recursos materiais e humanos na 

tentativa de frear as previsões catastróficas do impacto humano sobre o ecossistema. 

Na comunidade acadêmica, pesquisas em diversas áreas do conhecimento têm sido 

desenvolvidas. No que tange à área da Psicologia Comportamental e ao interesse deste 

projeto, muitas investigações sobre o comportamento sustentável, especialmente no contexto 

do campus universitário, podem ser mencionadas.  

Brandalise e colaboradores (2009) realizaram um estudo que objetivou investigar se a 

percepção ambiental é associada ao grau de educação ambiental que a pessoa possui, 

avaliando o comportamento de universitários enquanto consumidores. Foi constatado que a 

educação ambiental nas escolas brasileiras é deficiente e carece ser melhorada; portanto a 
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inclusão da educação ambiental nas escolas não seria suficiente, sendo necessário também 

informar o consumidor para que as mudanças de comportamento de fato se estabeleçam. 

Nisida e colaboradores (2013) investigaram a importância dos selos ambientais nos 

produtos para o consumidor universitário, considerando o preço que eles estão dispostos a 

pagar para deixar de comprar um produto convencional (mesmo que já possua a 

confiabilidade da marca). Com base nos resultados, concluíram que os participantes têm 

consciência razoável da importância dos selos de certificação e sustentabilidade dos produtos, 

e o conhecimento do significado dos selos foi identificado nos comportamentos destes 

universitários. 

Cinedeze (2013) avaliou a percepção socioambiental de consumidores universitários e 

a influência da área do conhecimento, do gênero e do nível de conhecimento científico sobre 

essa percepção, colocando em evidência a percepção socioambiental do respondente. Tomou 

como amostra 573 estudantes pertencentes a dois cursos de naturezas distintas (Biologia e 

Engenharia de Produção), e os resultados mostraram que o curso não foi eleito como preditor 

do perfil do consumidor, assim como não houve influência do curso sobre o perfil 

socioambiental do estudante. Por outro lado, a pesquisa mostrou grande associação entre o 

perfil sociodemográfico e o curso escolhido pelo consumidor, quando considerada sua 

percepção socioambiental. Outra evidência apontada foi o aumento significativo da percepção 

ambiental do consumidor universitário nos últimos períodos, para ambos os cursos estudados, 

o que chamou a atenção para a possível relação entre o conhecimento transmitido em sala e 

sua influência sobre a criticidade do consumidor universitário no tocante à sua percepção 

socioambiental. 

Gorni, Gomes e Dreher (2011) analisaram a diferença de gênero sobre o 

comportamento, o discurso e a prática de 312 universitários sobre o consumo sustentável, 

concluindo que os pesquisados estão conscientes sobre o consumo sustentável, entretanto sua 

escolha de produtos ecológicos depende dos preços praticados comercialmente. Notou-se uma 

pequena diferença entre os gêneros a respeito da opinião e entendimento sobre a consciência 

ambiental: as mulheres mostram-se mais preocupadas com esta questão. 

Azeredo (2011) avaliou as práticas de consumo pelo ponto de vista da sustentabilidade 

socioambiental dos estudantes do curso de Administração. Seus achados mostraram que em 
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vários comportamentos de consumo analisados cabem ações de melhoria, por entender que a 

mudança de atitude começa em ações ainda em casa, na forma como se consome a água, a 

energia e como se trata o lixo. O alarmante dado de que, em média, apenas 47% enquadraram-

se como fortemente comprometido ou comprometido com práticas socioambientais 

sustentáveis denunciam o momento crítico da civilização, tornado urgente uma revisão nos 

modos de consumo e de produção. 

Mucelin e Bellini (2008) investigaram o significado da palavra ‘lixo’ para os atores 

pesquisados (88 profissionais e moradores urbanos da cidade de Medianeira - PR). Para a 

maioria daquela população, o lixo era percebido como algo que não tinha mais utilidade, 

geralmente vinculado à sujeira e ao mau cheiro. Por outro lado, o lixo também foi percebido 

como um conjunto de materiais com valor econômico agregado. Concluíram também que o 

acesso ao nível educacional maior não assegurou hábitos mais saudáveis para o ambiente 

urbano investigado.  

Como exemplo da importância de práticas para produzir mudança comportamental, o 

estudo de BUIATTE (2013) indicou que a presença de sinalizadores nas salas de aula (placas 

com instruções de apagar a luz após o uso da sala e de separar o lixo orgânico do material 

reciclável, por exemplo) teve o impacto de aumentar a emissão da resposta adequada 

(comportamento sustentável) em um grupo de universitários. Os resultados, ainda que 

tímidos, sugerem a importância de investimento para que comportamentos sustentáveis sejam 

emitidos com maior probabilidade. Além disso, constatou-se que a universidade, além de 

campo de construção e aquisição de conhecimento acadêmico, é também contexto para 

aprendizagem de vários repertórios comportamentais, incluindo os comportamentos de 

cuidado com o ambiente e a motivação para atentar-se, como aluno, a este cuidado. 

Embora reconhecida a importância destes achados, pouco espaço tem sido usado para 

expressar a temática da sustentabilidade no âmbito da universidade. Alguns estudos 

investigaram o comportamento sustentável no contexto universitário, porém a predominância 

é do ângulo do aluno como consumidor. Assim, é nítido o espaço na literatura para estudos 

que objetivam investigar o comportamento do universitário como agente da prática 

sustentável no próprio campus.  
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No contexto de absorção da unidade de Ituiutaba pela Universidade do Estado de 

Minas Gerais, finalizada em julho de 2014, mudanças profundas foram observadas no 

cotidiano do campus. Ainda que informalmente, observações indicaram mudança de perfil dos 

alunos ingressos e da convivência social, incluindo também maior sensação de pertencimento 

à universidade e às práticas nela desenvolvidas. Diante desta constatação, a proposta desta 

pesquisa foi do entendimento e tratamento do campus universitário como uma ocupação 

humana urbana e, nesse sentido, passível de gerar e sofrer impactos ambientais. Nesta 

perspectiva, este estudo teve como objetivo investigar, do ponto de vista dos universitários, o 

interesse pela temática e se a ocupação humana na universidade ocorre de maneira 

sustentável, incluindo a percepção e as práticas sustentáveis por eles desenvolvidas.  

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

Para atender aos propósitos da pesquisa, foram convidados a participar 

voluntariamente todos os alunos regulamente matriculados nos cursos da UEMG - Unidade 

Ituiutaba. Diante do convite, 531 aceitaram voluntariamente a participação, sendo 265 do sexo 

feminino e 266 do sexo masculino, com idade variando entre 18 e 35 anos. Quanto ao curso 

ao qual o aluno estava vinculado, a distribuição dos participantes finalizou da seguinte forma: 

Agronomia - 76 alunos; Biologia - 30 alunos; Direito - 125 alunos; Educação Física - 30 

alunos; Engenharia Elétrica - 82 alunos; Engenharia da Computação - 20 alunos; Tecnologia 

em Gestão Ambiental - 18 alunos; Pedagogia - 18 alunos; Psicologia - 70 alunos; Química - 

24 alunos; Sistema de Informação - 11 alunos; Tecnologia Sucro-Alcooleira - 27 alunos. 

Um questionário de tipo estruturado, no formato de múltipla escolha, foi elaborado 

especialmente para a presente pesquisa, e foi aplicado em todos os participantes. Este 

questionário objetivou investigar os universitários quanto: 1. sua consciência ambiental; 2. sua 

prática do comportamento sustentável dentro e fora do campus; 3. seu interesse pelo tema da 

sustentabilidade; 4. sua opinião sobre como deveriam ser abordados os assuntos ligados ao 

meio ambiente na universidade; 5. sua preocupação com a implementação da prática 

sustentável na universidade. Neste questionário também foram levantados dados para a 

caracterização da amostra participante (idade, curso, período do curso). Para a garantia da 

adequacidade do instrumento, foi realizada uma aplicação piloto do questionário, com uma 
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amostra de dez participantes. Após a aplicação piloto, o instrumento foi reestruturado, 

acolhendo as sugestões dos participantes desta aplicação. Esta medida permitiu ajustar as 

questões e também as possibilidades de respostas (alternativas) para linguagem e 

receptividade mais adequadas e fiéis do conteúdo a ser informado pelos universitários. 

Foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), preenchido e 

assinado individualmente por cada participante, autorizando sua participação na pesquisa e a 

divulgação dos resultados (identidades resguardadas sob sigilo ético)3.  

A etapa de coleta dos dados foi finalizada com o recolhimento dos 531 questionários. 

Em seguida, foi iniciada a análise quantitativa, com a organização percentual das respostas 

dos universitários a cada questão do instrumento. Considerando que o formato do questionário 

foi estruturado e de múltipla escolha, com disponibilidade de até quatro alternativas para livre 

escolha do participante da resposta que melhor caracterizasse sua opinião, não se pretendeu 

envolver neste estudo a análise estatística por acreditar que a análise percentual tenha sido 

suficiente para o proposto levantamento das informações. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

A coleta dos dados foi realizada no período de junho a novembro/2017 nos 12 cursos 

de graduação da Unidade Ituiutaba da UEMG. Um aspecto que merece destaque foi o 

interesse demonstrado pelos alunos sobre a temática, já que a grande maioria dos presentes 

sempre se voluntariava a participar. Esta observação ocorreu no momento da aplicação, já que 

toda a equipe de pesquisadores permanecia dentro da sala durante a aplicação do questionário. 

Por outro lado, acredita-se que a dificuldade para agendamento da aplicação possa ter sido o 

principal motivo para que a amostra de participantes não tenha sido maior, especialmente em 

cursos como Educação Física e Pedagogia, por exemplo. Embora todos os professores e 

coordenadores tenham gentilmente concedido espaço para o desenvolvimento da pesquisa, 

muitas vezes o uso do final do horário da aula representava um momento em que muitos 

alunos já não estavam presentes na sala para responderem ao questionário. 

A tabela abaixo resume os dados coletados em sua totalidade, para a amostra dos 531 

participantes. 

                                                                 
3 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, processo número CAAE: 62470416.8.0000.5525 
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Tabela 1: Tabulação das respostas dos 531 questionários respondidos pelos participantes 

voluntários da pesquisa, alunos dos cursos da UEMG Unidade Ituiutaba. 

 Questões Alternativas (múltipla escolha) Número de respostas computadas 

 

1- Qualifique seu 

interesse pelos assuntos 

relacionados com o 

meio ambiente: 

Muito interessado 314 

Pouco interessado 35 

Razoavelmente interessado 181 

Nenhum interesse 1 

 

2- A solução dos 

problemas ambientais, 

para você, depende 

principalmente: 

 

Das pequenas ações de todos, no seu cotidiano 459 

Das decisões dos governos e das empresas 39 

Das minhas ações 27 

Não tenho interesse neste assunto 4 

Outro 2 

 

3- Como você avalia a 

atuação da UEMG 

Ituiutaba nas questões 

ambientais? 

Bom 227 

Regular 217 

Ruim 62 

Não sei 25 

 
4- Em sua opinião, 

como deveriam ser 

abordados os assuntos 

ligados ao meio 

ambiente na UEMG? 

 

Em todas as disciplinas 297 

Como uma disciplina obrigatória 129 

Como uma disciplina optativa 105 

Em cursos específicos 0 

Não deveriam ser abordados 0 

Outro: 0 

 
5- Numere em ordem 

de prioridade as ações 

que você considera 

mais importantes para 

adoção na 

universidade: 

 1º 2º 3º 4º 5º 

Uso de papel reciclado e reutilização de papel 205 

 

96 85 52 42 

 

Instalação de torneiras com sensor/temporizador 

para diminuir o desperdício de água 
202 113 87 49 52 

Instalação de lâmpadas e equipamentos de baixo 

consumo de energia 
170 167 64 50 46 

Uso de material de limpeza sem substâncias que 

agridam ao meio ambiente 

103 110 155 63 69 

Separação de resíduos sólidos 216 93 62 74 44 

 
6- Você saberia dizer se 

há algum projeto que 

aborde questões 

ambientais na UEMG 

Ituiutaba? 

 

Sim, eu sempre procuro saber 107 

Não sei se existe 327  

Sim, e estou envolvido em um projeto 35  

Não tenho interesse 45  

Outro 11  

 

7- O que você acha do 

número de lixeiras da 

UEMG? 

 

Suficiente 300  

Não me preocupo com isso 5  

Insuficiente 189  

Não observei isso 27  

 

8- Em sua opinião, a 

UEMG Ituiutaba 

fornece sistema 

eficiente de separação 

de resíduos? 

Sim, a universidade fornece 341  

A universidade não fornece e não acho necessário 14  

A universidade não fornece e acho importante 

oferecer as lixeiras de coleta seletiva 

83  

Não observei isso 68  

Outro 18  
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9- Como você avalia as 

áreas verdes e 

arborização dentro do 

campus: 

 

Boa 328  

Ruim 29  

Regular 144  

Sinto falta de áreas verdes na UEMG 21  

 
10- Marque na tabela o 

que você habitualmente 

faz na universidade: 

 

 
 

Nunca Às vezes Sempre 

Desligo as luzes da sala 45 181 255 

Desligo os ventiladores da sala 123 178 219 

Fecho a torneira da pia quando a encontro aberta 48 12 391 

Imprimo ou faço cópias frente e verso 90 177 224 

Separo os resíduos para descarte 142 196 193 

 

11- Em sua avaliação, 

em sala de aula, com 

que frequência os 

professores abordam 

assuntos ligados ao 

meio ambiente? 

 

Sempre é abordado este assunto em sala 105  

Raramente é abordado este assunto em sala 137  

Alguns professores abordam este tema 219  

Nunca foi abordado este assunto em sala 68  

Outro 1  

 
12- Ao solicitar um 

trabalho, o professor 

orienta sobre economia 

de folhas? 

 

Sim, eles sempre nos orientam 119  

Alguns professores nos orientam 174  

Ele orienta, porém não dou importância 3  

Nunca houve este tipo de orientação 231  

Outro 4  

 

13- Você se sente 

influenciado pelo seu 

professor sobre as 

questões ambientais? 

Sim, eu me sinto influenciado 172 

Nunca me sinto 64  

Às vezes eu me sinto 180  

Os professores não abordam este tema 115  

 
14- Você teria interesse 

em colaborar com um 

programa de ações 

sustentáveis na 

UEMG? 

Sim, tenho muito interesse 191  

Não tenho interesse pessoal, mas acredito que a 

UEMG precisa se envolver com estas ações 

168 

Não tenho interesse 119  

Sou indiferente a este assunto 41  

Outro 12  

 
Elaboração: As autoras. 

 

Os dados demonstraram que a maioria dos alunos está interessada pelos assuntos 

relacionados com o meio ambiente (59%) e acredita que a solução dos problemas ambientais 

depende principalmente das pequenas ações de todos no cotidiano (87%). Quanto à temática 

no contexto do campus, a maioria dos alunos avaliou como boa a atuação da UEMG Ituiutaba 

nas questões ambientais (43%) e acredita que os assuntos ligados ao meio ambiente na 

UEMG deveriam ser abordados em todas as disciplinas (56%). Quanto às prioridades de 

ações que considera mais importantes para adoção na universidade, o uso de papel reciclado e 

reutilização de papel, a instalação de torneiras com sensor / temporizador para diminuir o 
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desperdício de água e a separação de resíduos sólidos foram os itens que ganharam destaque, 

e 64% acreditam que a UEMG Ituiutaba fornece sistema eficiente de separação de resíduos. 

Sobre o número de lixeiras da UEMG, 57% dos alunos consideraram suficientes – vale 

lembrar que as lixeiras de coleta seletiva do lixo foram implantadas um mês antes da 

aplicação do questionário. As áreas verdes e a arborização dentro do campus foram avaliadas 

como boas por 62% dos participantes. 

Sobre seu próprio comportamento na universidade, os alunos habitualmente desligam 

as luzes da sala, desligam os ventiladores da sala, fecham a torneira da pia quando a 

encontram aberta e imprimem ou fazem cópias frente e verso para economizar papel. Já o 

comportamento de separar os resíduos para descarte é emitido “ocasionalmente” e “sempre” 

pelo mesmo número de participantes, 36%. 

Os dados mostraram que os projetos que envolvem a sustentabilidade ambiental no 

campus precisam de maior divulgação, já que 62% dos participantes responderam não 

saberem sobre a existência de projetos que trabalhem questões ambientais na UEMG 

Ituiutaba. Este é um dado alarmante, já que existem muito projetos de pesquisa e de extensão 

que abordam esta temática na Unidade. 

Sobre a avaliação dos alunos quanto aos comportamentos dos professores relacionados 

a esta temática, 41% acreditam que somente alguns docentes abordam questões que envolvem 

o meio ambiente em suas disciplinas e 44% acham que nunca houve orientação sobre 

economia de folhas para as atividades acadêmicas. Estes são números preocupantes, já que 

67% dos alunos sentem-se “sempre” ou pelo menos “ocasionalmente influenciados pelo seu 

professor” sobre as questões ambientais. 

Na questão sobre o interesse em colaborar com programas de ações sustentáveis na 

UEMG, as respostas ficaram bem divididas, demonstrando que o aluno possivelmente não se 

sinta como um agente importante na implementação da sustentabilidade ambiental na 

universidade: 36% responderam ter muito interesse, 32% responderam não ter interesse 

pessoal (embora acreditem que a UEMG precisa se envolver com estas ações) e 30% 

responderam não ter interesse ou ser indiferente a este assunto. 
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Considerações Finais 

 

A destruição ambiental vem ocorrendo em proporções alarmantes e nocivas à 

qualidade de vida das populações ocupantes de todo o planeta, impondo o desafio de formular 

uma educação ambiental crítica, inovadora e que represente um ato voltado para a 

transformação social. Apesar do avanço de estudos sobre sustentabilidade, pouco espaço tem 

sido usado para investigar essa temática no contexto da universidade. Esta pesquisa propôs 

entender o campus universitário como uma ocupação humana urbana e passível de 

gerar/sofrer impactos ambientais, e seu principal objetivo foi investigar a consciência 

ambiental e a prática do comportamento sustentável dos universitários da UEMG - Unidade 

Ituiutaba.  

As informações levantadas a partir das respostas dos universitários ao questionário 

estruturado indicam que há interesse pela temática, mas que a percepção do aluno como 

agente transformador da realidade dentro do campus ainda é difusa. Assim, o conjunto de 

informações compilado por esta pesquisa poderá servir como base para futuras ações na 

própria universidade que objetivem produzir e/ou aprimorar consciência e prática do 

comportamento sustentável dos estudantes. 
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Resumo: Nas vertentes côncavas há a concentração dos fluxos hídricos efêmeros chamados 

rios pluviais, os quais mantém conexão com a rede hidrográfica. Destarte, o objetivo do 

trabalho é analisar e monitorar a dinâmica dos canais pluviais na área urbana. O método 

norteador é a abordagem sistêmica, com a interpretação dos fenômenos de maneira integrada, 

onde todos os sistemas e subsistemas estão interligados. Utiliza-se do método empírico-

dedutivo, com o monitoramento dos dados de chuva coletados empiricamente e pela dedução 

por meio da interpretação de bases bibliográficas e cartográficas. Os resultados ainda são 

parciais, devido ao estágio da pesquisa, mas, já estão identificados os rios pluviais e o 

monitoramento por um semestre. Verificou-se que nos rios pluviais urbanos quando a 

drenagem é inadequada há grande deterioração do pavimento asfáltico, em detrimento ao 

arruamento em outros locais. 

 

Palavras-Chave: escoamento superficial; rios pluviais urbanos; formas de vertentes. 

 

 

Introdução 

 

O homem no decorrer do tempo busca impor o exercício de apropriação sobre o 

espaço promovendo modificações de acordo com suas necessidades, porém essas 

transformações muitas das vezes são feitas sem planejamento. Provocando uma série de 

complicações na estrutura do relevo influenciando diretamente na dinâmica dos processos de 

esculpimento da superfície. Diante das precipitações pluviométricas que ocorrem nas áreas 

urbanas, há variação de sua intensidade pode causar alagamentos, inundações e erosões em 

determinados pontos da cidade devido ao escoamento superficial que ocorre de forma intensa.   

Nas áreas urbanas a pavimentação, em sua maioria, reduz ou até mesmo inviabiliza a 

infiltração hídrica, o que provoca o aumento do escoamento hídrico superficial. Em face das 

superfícies urbanas impermeabilizadas, o fluxo de água que escoa na superfície, com o 
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incremento da deficiência do sistema de drenagem, constitui os alagamentos e a problemática 

não está restrita apenas a este detalhe, mas, influencia na capacidade de durabilidade do 

pavimento asfáltico.   

É muito importante a pesquisa sobre os impactos que podem ocorrer devido à 

implantação de atividades sem o planejamento adequado. São frequentes os danos causados 

pelo escoamento hídrico superficial, pelo fato das atividades antrópicas serem implantadas na 

superfície do relevo é fundamental o conhecimento das formas de relevo. Assim, o 

mapeamento geomorfológico é ideal para identificação dos locais de concentração ou 

dispersão do fluxo hídrico superficial, porém, a interpretação requer conhecimento 

geomorfológico, o qual não é popularmente acessível, o que torna imprescindível a presença 

do profissional em equipes de planejamento. 

A bacia hidrográfica, de acordo com o Manual Técnico de Geomorfologia, representa 

uma unidade de análise fundamental na Geomorfologia, isso por se constituir na superfície de 

coleta e recipiente de armazenagem da precipitação (IBGE, 2009). Os estudos morfométricos 

sobre redes de drenagem foram inicialmente desenvolvidos na década de 40 por Horton, que 

estabelecia leis quantitativas acerca do desenvolvimento dos canais de drenagem bem como 

suas respectivas bacias hidrográficas (LIMA et al., 2010).  O Manual Técnico de 

Geomorfologia aponta que, o “conjunto de análises morfométricas é de fundamental 

importância para o reconhecimento da espacialidade do sistema, entre outros, quanto às 

características da área e da rede de drenagem” (IBGE, 2009, p. 92). 

Segundo Lima (2015): 

Quando se trata de padrões de drenagens, também se trata de esculturação do relevo, 

os fatores que determinam os padrões de drenagem estão intrinsecamente 

relacionados com as formas das vertentes, assim como, com os tipos de canais 

fluviais que constituem as bacias hidrográficas. 

 

Considerando Christofoletti (1980), é possível afirmar que as formas do relevo 

constituem importante agente para condicionar a drenagem dos escoamentos superficiais, 

assim, é preciso observar as distinções das formas de vertentes. As vertentes convexas 

possuem como uma das suas características a capacidade de dissipar água, as vertentes 

retilíneas por sua vez mantem o padrão uniforme do relevo, já as côncavas são inversas às 

vertentes convexas. As vertentes côncavas concentram o escoamento hídrico potencializando 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

278  

a erosão linear, aumentando a incisão até alcançar o nível freático podendo dar origem a um 

canal fluvial. Como exemplo, ilustramos hipoteticamente a situação onde ao início o canal 

intermitente irá alcançar o nível freático somente na estação chuvosa, já que o mesmo é 

flutuante e sazonal. Já na estação seca não há afloramento hídrico, porém, com o advento do 

período das chuvas e a ascensão do nível freático o canal passa a aflorar água. 

No entanto, enquanto ocorre o processo de entalhe e o canal ainda não alcança o nível 

freático, na estação chuvosa e tampouco na estação seca, o processo erosivo permanece, em 

direção ao nível de base, com o escoamento superficial ocorrendo somente no momento da 

chuva. Esse fluxo superficial faz conexão direta com os canais fluviais, ou seja, esses canais 

pluviais naturais vão condicionar o escoamento superficial para os cursos hídricos perenes ou 

intermitentes.  

Essa conexão é denominada, neste trabalho, de rio pluvial, a despeito de 

considerarmos serem termos contraditórios, tendo em vista que a ação do rio notadamente 

fluvial e das chuvas é pluvial. Guerra e Guerra (2008, p. 612) caracterizam uma situação 

análoga e denominam de torrente: 

Cursos d’ água periódicos produzidos por enxurradas, algumas vezes de grande 

violência. O regime hidrográfico desses rios é temporário e espasmódico, 

realizando-se apenas por ocasião das chuvas. Nas torrentes encontramos por 

algumas horas ou por alguns dias a concentração temporária da água de escoamento 

superficial. 

 

Por nossa vez consideramos que o termo torrente, abordado acima, trata apenas fluxo 

não abarcando sobre o canal hídrico. Os autores supracitados, ao abordarem sobre o termo 

rios temporários, afirmam que os hidrologistas fazem a distinção entre rio temporário e rio 

intermitente. Considerando o primeiro como fruto apenas do escoamento das águas de chuva 

e o segundo como rio sazonal com ausência de agua no período seco. 

Do exposto, justificamos nossa definição ainda com base em Guerra e Guerra (2008, 

p. 612) os quais denominam as torrentes de “rios frustros temporários”, nesse fundamento 

resumiu-se em rio pluvial, considerando que a palavra pluvial especifica o tipo do fluxo 

hídrico. 

Os problemas ambientais e econômicos surgem quando, nas cidades, os arruamentos 

são construídos sobre esses canais pluviais, transformando a rua em um verdadeiro rio pluvial 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

279  

urbano. São fáceis de serem mapeados, por meio do mapeamento geomorfológico, mas, são 

frequentemente ignorados e os impactos ambientais e econômicos são visíveis. 

Seguindo essa perspectiva o objetivo central deste trabalho é pesquisar a dinâmica dos 

canais pluviais em área urbana, bem como abarcar maior conhecimento nessa temática. Tendo 

em vista que existem publicações que apresentam o mapeamento dos canais pluviais, porém, 

não há o denodo pelo aprofundamento na temática específica dos rios pluviais. 

Diversos autores têm trabalhado com mapeamento geomorfológico, mas, 

especificamente em Frutal (MG), temos os trabalhos de Lima (2015), Jonas (2016) e Pinheiro 

et al. (2017) que mapearam bacias hidrográficas. Segundo Pinheiro et al. (2017, p. 2) “por 

meio da Cartografia Geomorfológica é possível visualizar ou localizar os aspectos do relevo, 

ou seja, as feições esculturais e estruturais do modelado terrestre”. No tocante aos ambientes 

urbanos, diversos problemas estão associados, Rodrigues (2014) trabalhou com os locais de 

depósito de sedimentos na área urbana de Frutal (MG) e constatou que a impermeabilização 

da superfície potencializa o escoamento superficial, criando locais de alagamento e crateras na 

superfície. De posse das informações geomorfológicas, é possível qualificar os locais como 

próprios ou não para determinada atividade humana ou se há necessidade de aplicar novos 

estudos para a implantação e controle de alguma atividade. 

As áreas de alagamentos são locais onde o escoamento superficial perde energia e a 

água tende a diminuir a velocidade, com a ausência ou baixa capacidade de drenagem. Ainda 

há muita confusão, inclusive científica, entre os conceitos de ‘inundação’ e ‘alagamento’, 

sendo que na inundação há o transbordamento do fluxo que corre no leito dos canais hídricos. 

Já os alagamentos podem ocorrer em qualquer local e requerem que a superfície apresente 

baixa declividade e depressionada, um exemplo são as áreas de viadutos que devido ao mau 

planejamento, apresentam locais rebaixados por atividade humanas e com drenagens 

insuficientes, retendo a água localmente. 

Pinheiro (2012) afirma que o escoamento hídrico superficial ocorre quando a 

superfície não apresenta condições para a infiltração hídrica e a água movimenta-se 

horizontalmente. Para Pinheiro e Zanini (2016) nos locais onde o fluxo superficial é mais 

lento, com a ocorrência de pequenos alagamentos, a superfície do pavimento asfáltico começa 
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a degradar-se e são os principais locais onde ocorre a formação das crateras, com prejuízos 

financeiros para o poder público e para os proprietários de veículos automotores.  

Os arruamentos urbanos são estabelecidos, em frequentes situações, de maneira 

espontânea e sem o devido planejamento nesse sentido. Na cidade de Frutal existem ruas que 

são problemáticas em períodos chuvosos, com a ocorrência de crateras, descolamento do 

pavimento asfáltico e afundamento de parte da superfície. O conhecimento popular encara os 

danos como normais causados pela chuva, mas, com o planejamento adequado é possível a 

diminuição dos impactos. 

No ambiente urbano surge uma série de problemas relacionados com as precipitações 

pluviais, frequentemente como consequência da falta de planejamento urbano. Em 

determinadas áreas o escoamento pluvial é potencializado pela impermeabilização da 

superfície e diante disso temos diversos impactos com destruição de calçadas ou até mesmo 

danos em veículos arrastados pelas enxurradas e buracos que se formam na via. 

De maneira geral, na maioria das cidades, é possível observar que o escoamento 

superficial é influenciado, além das condições naturais impostas pelo relevo, por valetas, 

lombadas e galerias pluviais. Em diversos locais, em especial aqueles onde a água tende a 

perder velocidade, há a ocorrência da degradação da cobertura asfáltica, originando crateras 

com dimensões variáveis. Essas situações ocorrem porque ao perder velocidade há a quebra 

de energia e o impacto direto dessa ruptura é a erosão do pavimento. Aliado a isso, nesse 

locais há o aumento da capacidade de infiltração, mesmo que limitada pelo pavimento. Isto se 

dá pela maior duração de tempo da água no local que penetra nas pequenas fendas asfálticas, 

o que auxilia a desagregar o substrato, potencializado pelo tráfego dos veículos. 

É imperativo afirmar que nas vertentes côncavas predomina a maior fragilidade do 

sistema de escoamento superficial urbano, aumentando a intensidade dos escoamentos, 

conhecidos como enxurradas, as quais possuem elevada capacidade de abrasividade do asfalto 

e influenciam nos alagamentos e/ou invasão da água em áreas residenciais ou comerciais, 

quando perdem a energia em áreas de drenagem insuficiente. Por sua vez, o alagamento é 

consequência do escoamento superficial que direciona a água para acumular nas porções mais 

baixas, uma vez que, com a falta de permeabilização da água no solo, o  nível da água 

aumenta elevando o volume, alagando as ruas.  
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De posse de tais informações é importante o estabelecimento da metodologia, 

apresentada a seguir, que trabalhe para a identificação dos setores mencionados, bem como o 

monitoramento dos locais de ocorrência dos rios pluviais. É importante a análise mais 

aprofundada da temática relacionada aos canais pluviais, tendo em vista que os trabalhos 

pesquisados dedicaram pouca atenção para esse importante tema e não foram encontradas 

publicações relacionadas aos rios pluviais urbanos.  

 

2 Procedimentos Metodológicos 

 

O arcabouço teórico deste trabalho parte da abordagem sistêmica, assim, a Teoria 

Geral dos Sistemas permite a observação e interpretação dos fenômenos de maneira integrada, 

onde todos os sistemas e subsistemas estão interligados, de acordo com as considerações de 

Chorley (1971) e Christofoletti (1980). Desse modo, os impactos que ocorrem em 

determinado sistema possuem abrangência interligada aos sistemas conectados, como 

exemplo consideramos que a impermeabilização das vertentes, altera a dinâmica do 

escoamento superficial, como resultado pode ocorrer aumento da erosão, inundações e 

assoreamento dos rios. 

Utiliza-se também do método empírico-dedutivo com parte da pesquisa com dados 

indutivos e parte através da generalização por dedução. Isto se dá devido às atividades de 

monitoramento dos dados de chuva que são coletados empiricamente, ou seja, por meio de 

pluviômetros instalados nos locais de interesse. Já a dedução ocorre por meio da interpretação 

de cartas topográficas, elaboração de mapeamento das formas de vertentes e a consulta às 

bases bibliográficas, assim, a dedução parte de um enunciado geral para ideias específicas. 

Na pesquisa em questão foram escolhidos três rios pluviais e instalados pluviômetros 

em áreas próximas para a coleta dos dados de precipitação pluvial. Deste modo, são coletados 

dados de chuva em cada dia que ocorre a precipitação. Optou-se por arruamentos (sobre os 

rios pluviais) distintos, a saber:  

1 – Rua XV, com concavidade extremamente suave e de difícil observação, porém, em 

ambiente rural representaria um canal pluvial com pouca incisão, não possui drenagem 

subsuperficial, porém, não tem apresentado grandes danos no asfalto; 
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2 – Rua Bias Fortes, de conhecimento popular como área de intenso escoamento 

superficial durante os eventos de chuva, em virtude da ampla concavidade da vertente e 

concentração do escoamento superficial, porém, a prefeitura instalou galerias de drenagem 

subsuperficial, as quais têm evitado, por ora, danos ao pavimento asfáltico; 

3 – Rua Rodolfo Cortes, localizada na porção norte da cidade, apresentando a maior 

declividade, também com galerias subsuperficiais, o que contribui para a redução da abrasão 

causada pelo escoamento superficial. 

A seguir são apresentados os resultados parciais, considerando-se que as precipitações 

pluviais foram relativamente modestas, ou seja, chuvas em quantidade abaixo da observada 

anos anteriores, e a consequente baixa intensidade dos escoamentos não tem produzido 

abrasão suficiente para causar grandes danos ao pavimento asfáltico. Compreendendo que 

costumeiramente ocorrem a abertura de crateras nos arruamentos pavimentados no período 

chuvoso. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

Tendo em vista que os autores se referem aos canais pluviais apenas no âmbito rural, 

Pinheiro et al. (2017) tratam a questão como rios pluviais urbanos, os quais são 

negligenciados pelo Poder Público. A Figura 1 ilustra a delimitação das bacias hidrográficas 

urbanas, bem como a identificação dos rios pluviais e, ainda, a localização dos três rios 

pluviais que são a área de estudo deste trabalho. 
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Figura 1: Carta de Bacias Hidrográficas da Cidade de Frutal (MG). 
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Como fator imediato de identificação é possível notar as áreas de concavidades que 

mantém conexão com algum canal perene, o estabelecimento do arruamento no sentido da 

vertente que resultam na impermeabilização da superfície do fluxo do canal pluvial. Ademais, 

em área urbana os rios pluviais são identificados ao observar que o arruamento possui uma 

porção depressionada, na qual outra rua está localizada em sentido transversal, apresentando 

canal pluvial, como ilustrado na Figura 2. 

Na Figura 2 as linhas vermelhas arqueadas indicam a presença de concavidade do 

relevo, a linha azul, apontada pela seta azul, indica onde é o canal do rio pluvial, por onde 

passa a rua Bias Fortes. As áreas depressionadas são comuns no ambiente urbano quando 
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cortadas por um rio perene, deste modo, comumente existe uma ponte sobre o rio na porção 

mais baixa. Porém, no caso dos rios pluviais, conforme pode ser observado na Figura 2, não 

há ponte ou canal perene, apenas o fluxo superficial concentrado que faz a conexão com o 

canal perene. 

 

Figura 2: Concavidade em área urbana apresentando canal pluvial. 

 

Fotografia: Leandro de Souza Pinheiro, 2017. 

 

Nos sete meses de coleta dos dados pluviométricos, os dados apresentaram-se 

modestos, com poucos eventos de chuva, sendo apenas os meses de janeiro e fevereiro 

relativamente mais elevados, conforme expresso na tabela 1. 

Tabela 1: Precipitação pluvial em mm. 

Local Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

1 267,25 147,75 51,00 7,50 24,50 0 0,70 

2 313,50 186,50 75,50 6,00 35,50 0 0,70 

3 234,50 184,00 53,00 5,00 30,50 0 0,70 

Fonte: Pesquisa própria. 
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Até ao momento foi possível verificar que são imprescindíveis as obras de drenagem 

subsuperficial para amenizar os impactos do escoamento superficial, tendo em vista que, os 

canais pluviais sem a adequada drenagem subsuperficial apresentaram maiores danos na 

superfície pavimentada, conforme observa-se pelo comparativo entre as Figuras 3 e 4. 

 

Figura 3: Rua construída sobre rio pluvial, com drenagem subsuperficial. 

 
Fotografia: Leandro de Souza Pinheiro, 2017. 

 

Observa-se que o pavimento asfáltico está relativamente bem conservado, porém, é 

importante salientar que a incidência do escoamento superficial não tem sido severo. É 

importante lembrar que as ruas nas Figuras 3 e 4 são paralelas, com declividade e pavimentos 

semelhantes. Em análise comparativa entre as Figuras 3 e 4 observou-se a ausência de galerias 

pluviais e de drenagem adequada, permitindo a concentração hídrica do escoamento 

superficial, potencializando a energia do escoamento e consequente deterioração do 

pavimento asfáltico. 
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Figura 4: Rua construída sobre rio pluvial, sem drenagem subsuperficial. 

 

Fotografia: Leandro de Souza Pinheiro, 2017. 

 

É fundamental observar a incidência do escoamento superficial na próxima estação 

chuvosa, pois, os locais de estudo até ao momento não sofreram com intempéries intensas. De 

todo modo, a pesquisa é inovadora e importante, pois, existem períodos com maiores ou 

menores intensidades da precipitação pluvial e o conhecimento da dinâmica de abrasão sobre 

essas superfícies ainda é insuficiente e restrito às áreas rurais. 

 

Considerações Finais 

 

Do exposto, considera-se que muitos danos em pavimentos asfálticos são originados 

pela maior intensidade do escoamento hídrico superficial nos arruamentos estabelecidos sobre 

os rios pluviais. No entanto, compreendemos que esse tema ainda é desconhecido pela 

maioria dos gestores e os rios pluviais urbanos não tem tido atenção da comunidade 

acadêmica. Desse modo, as atividades humanas estabelecidas sobre esses locais permitem e 

condicionam os problemas urbanos mais frequentes como enxurradas intensas e alagamentos 

à jusante dos rios pluviais urbanos 

É preciso que o Poder público adote com frequência a aplicação do correto 

Planejamento Territorial, considerando a dinâmica de escoamento e a localização dos Rios 
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Pluviais Urbanos. Sob um viés utópico, porém, coerente, as áreas de influência dos rios 

pluviais urbanos deveriam ser preservadas para evitar impactos e auxiliar na dinâmica hídrica 

dos canais perenes. 

No entanto, principalmente após o estabelecimento de um Código Ambiental 

notadamente pouco voltado para as dinâmicas ambientais e buscando atender às demandas 

ruralistas, a legislação permite o estabelecimento de atividades sobre os rios pluviais urbanos. 

Nesse aspecto a legislação não considera as interações ambientais e sistêmicas que ocorrem 

nos diversos ambientes e subsistemas, mas, evoca apenas aos anseios econômicos, 

contribuindo para a ocorrência dos diversos impactos ambientais e econômicos. Assim, 

novamente salientamos que o Poder Público deve investir nas estruturas de drenagem, 

considerando condicionar o escoamento para a subsuperfície, por meio de galerias pluviais. 
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Resumo: Pretende‐ se neste trabalho abordar teorias norteadoras à análise ambiental de 

resíduo líquido na indústria de Laticínios em Ituiutaba-MG, pois não existia um mecanismo 

de beneficiamento do leite e não preocupava-se com os impactos ambientais, ocasionados 

pela geração de soro na produção de queijos. Faz-se necessária e obrigatória a diminuição do 

volume de rejeitos gerados por essas indústrias, assim como o tratamento preventivo de seus 

detritos líquidos, que são altamente prejudiciais ao meio ambiente. O ambiente de trabalho do 

pesquisador contribuiu para a obtenção de dados para pesquisa bibliográfica e à apreciação 

dos processos industriais (diagnóstico, visitas técnicas e entrevista). Constatou-se que a 

empresa possui recursos estruturais e técnicos que diminuem os impactos causados pela 

transformação do leite em laticínios, pois segue a legislação vigente. 

 

Palavras-Chave: impacto ambiental; laticínios; meio ambiente. 

 
 

Introdução 

 

Os recursos naturais, no decorrer de várias décadas, foram considerados abundantes, e 

por isso eram classificados como bens livres. Este fato dificultou a criação de critérios 

normativos para sua utilização, acarretando graves problemas de poluição ambiental, 

passando a afetar a totalidade da população, por meio de apropriação indevida da água, do ar 

e do solo pelo ser humano. 

Com a legislação ambiental cada dia mais rígida, os prejuízos advindos do seu não 

cumprimento representam custos muito altos para o setor industrial. O meio corporativo se 

deu conta de que os níveis de produção e o consumo corrente são insustentáveis, do ponto de 

vista da degradação ambiental. É necessário levar em consideração que, para se manter 

operando, as empresas terão que integrar, cada vez mais, componentes ambientais às suas 

estratégias comerciais ao seu planejamento de longo prazo. Isso é essencial para aproveitar 
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oportunidades de negócios e competir com outras organizações que levem o meio ambiente 

em consideração, e oferecer mais informações sobre o seu desempenho ambiental, 

melhorando as expectativas das partes interessadas, como acionistas, fornecedores, 

consumidores, entre outros. 

Além disso, os consumidores estão mais exigentes e dispostos a pagar por produtos 

que, além de apresentarem boa qualidade, possuem linha de produção que minoriza a 

degradação do meio ambiente. São esses aspectos que vêm a cada dia incentivando a indústria 

a procurar sistemas eficazes que promovam redução de seus impactos ambientais e 

apresentem custo compatível. 

A incorporação da variável ambiental pelas empresas se concentrou, primeiramente, 

na adoção das tecnologias de final de linha e, posteriormente, nas tecnologias integradas ao 

processo produtivo. Essa postura tem apresentado altos custos, porém o capital gasto em 

ambiente não é utilizado para retorno financeiro, mas para a preservação do meio ambiente. 

Para reduzir os efeitos poluentes do setor industrial, as técnicas de tratamento de fim 

de tudo têm sido aperfeiçoadas, ao mesmo tempo em que atitudes de prevenção de poluição 

são implementadas para minimizar a geração dos resíduos. 

A prevenção à poluição ou redução da geração na fonte refere-se a qualquer prática, 

processo, técnica ou tecnologia que vise à redução ou eliminação de resíduos na fonte 

geradora em volume, concentração ou toxicidade. Para produtos, o conceito de produção mais 

limpa envolve a redução de impactos negativos ao ambiente, ao longo de todo o ciclo de vida, 

desde a extração da matéria-prima até a disposição final. Por fim, devido à racionalização de 

todos os insumos utilizados, acaba-se por obter economia no processo, gerando produtos mais 

baratos e, consequentemente, mais competitivos. 

Há poucas décadas, o processo de transformação do leite em produtos lácteos não 

levava em consideração os impactos ambientais. A indústria de laticínios constitui parcela 

importante da indústria alimentícia e sua contribuição em termos de poluição dos cursos 

d’água é expressiva; portanto, é necessária e obrigatória a redução do volume de efluentes 

gerados por elas, bem como o tratamento prévio de seus despejos líquidos. A natureza dos 

efluentes oriundos dos laticínios consiste, basicamente, de quantidades variáveis de leite 

diluído, materiais sólidos flutuantes (graxas), finos de queijo, gorduras, produtos de limpeza 
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(detergentes, desinfetantes e sanitizantes) e esgoto doméstico. Estes efluentes, devido a sua 

característica orgânica, possuem DBO (demanda bioquímica de oxigênio) elevadas, e quando 

atingem os corpos de água em situações-limite provocam grande mortandade de peixes. 

Neste contexto, o setor de laticínios, por apresentar grande impacto ambiental ao 

lançar seus efluentes e resíduos sem tratamento prévio ao meio ambiente, necessita de atenção 

especial, pois há grande relevância deste setor industrial e também a necessidade de destinar 

adequadamente os efluentes oriundos desta atividade.  

A opção por trabalhar o impacto na produção de derivados de leite, em especial o 

queijo, está relacionada por ser o ambiente de trabalho do pesquisador em questão, fator este 

que contribui para a disponibilidade de dados e apreciação dos processos industriais. A 

proposta da pesquisa baseia-se nas análises das ações concretizadas pela indústria na geração 

de resíduo líquido proveniente da produção de queijos, dando origem ao soro de leite. 

Portanto, este trabalho é de suma importância, pois serão realizadas observações e propostas 

com possíveis soluções aos impactos gerados pela industrialização da matéria prima oriunda 

do leite bovino. 

 

2 O Setor Lacteo no Brasil 

 

No Brasil, o segmento de laticínios é o mais expressivo da indústria de alimentos. 

Segundo estimativa da Embrapa Gado de Leite (2008), o Brasil, em 2007, registrou produção 

de 26,4 bilhões de litros de leite.  

A cadeia agroindustrial do leite no Brasil é uma das mais importantes, tanto pela 

questão econômica quanto pela social. Presente em todos os estados da Federação, a pecuária 

de leite emprega mão-de-obra, gera excedentes comercializáveis e garante renda para boa 

parte da população brasileira. O segmento da indústria nacional é amplo e diversificado e 

neles estão presentes empresas de laticínios de vários portes, desde pequenas fábricas até 

multinacionais (SEBRAE, 1997). 

Dentre os estados do Brasil, Minas Gerais é historicamente o que mais produz leite; é 

responsável por 30% da produção nacional e abriga um parque industrial com as maiores e 

mais modernas empresas, como Nestlé, Danone, Itambé, Cotochés, Barbosa e Marques, entre 
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outras (INDI, 2002). Segundo o SEBRAE (1997), são aproximadamente 1,3 mil indústrias de 

laticínios que atuam formalmente em Minas Gerais, sendo 90 % de pequeno e médio porte. 

Diante da característica deste setor e de sua importância, surgem problemas ligados, 

principalmente ao controle ambiental, pois as indústrias de laticínios produzem quantidades 

razoáveis de efluentes líquidos e, estes por sua vez, apresentam alta carga orgânica. 

Com cerca de 1,3 mil indústrias de laticínios e cooperativas leiteiras em Minas Gerais, 

apenas 69 estabelecimentos possuem sistemas de tratamento de efluentes líquidos para tratar 

resíduos de produção; 21 estão em fase de desenvolvimento, segundo dados da Câmera 

Temática de Indústria, Mineração e Infra-Estrutura do Conselho Estadual de Política 

Ambiental (COPAM) (MOINHOS, 2008). Este dado permite concluir que a poluição 

provocada pelos efluentes líquidos dos laticínios assume proporções que exigem 

conscientização dos proprietários e dos trabalhadores das indústrias e práticas de ações 

corretas para minimizar o impacto ambiental (MACHADO et al., 2002). 

 

3 Evolução da Gestão Ambiental 

 

Segundo Donaire (1999, p.15), "no principio as organizações precisavam preocupar-se 

apenas com a eficiência dos sistemas produtivos", gerar um lucro cada vez maior, padronizar 

cada dia mais o desempenho dos funcionários, essa visão industrial que as organizações 

idealizavam, foi tornando-se, ao longo dos anos, cada vez mais enfraquecida. 

O mesmo autor afirma que: os administradores começaram a ver que suas 

organizações não se baseavam somente, nas responsabilidades referentes a resolver problemas 

econômicos fundamentais (o que produzir, como produzir e para quem produzir) têm 

presenciado o surgimento de novos papéis que devem ser desempenhados, como resultado das 

alterações no ambiente em que operam. (DONAIRE, 1999, p.15). 

Desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 

Estocolmo na Suécia em 1972, a questão ambiental foi inserida no meio das organizações de 

forma definitiva. Mesmo sendo considerada no início somente uma restrição regulatória 

imposta pelo governo, já que a partir da conferência, muitas normas e obrigações foram 

exigidas, tanto pelos órgãos reguladores, como pela própria sociedade. 
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Mas a Conferência de Estocolmo foi somente o "estopim" para a grande evolução 

comportamental que estava por surgir, a partir desse momento, as práticas ambientais teriam 

que fazer parte das responsabilidades sociais das empresas. As Nações entram com força 

nessa evolução, em 1992, com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), denominada, informalmente, como ECO-92. Esta representou 

o auge do movimento a favor da sustentabilidade ambiental. 

Segundo Kinlaw (1998, p.22) o termo "desempenho sustentável" descreve como as 

organizações devem conduzir seus negócios para continuar conduzindo os mesmos negócios 

futuro adentro. Se o objetivo primeiro das organizações é permanecer vivas, então o 

desempenho sustentável descreve o que é necessário para permanecer vivas na nova era 

ambiental. Se desempenho de qualidade tornou-se o lema desta década, desempenho 

sustentável (ou algo similar) irá se tornar o lema da próxima década. 

Nesse contexto vislumbra-se um cenário futuro, cada dia mais presente, no qual a 

gestão ambiental empresarial tornou-se sinônimo de produtividade e sobretudo, de 

competitividade. Se outrora a poluição era compreendida como aquele indesejável mal 

necessário ao desenvolvimento, agora a poluição é entendida como recurso produtivo 

desperdiçado. Entende-se por Gestão Ambiental o conjunto de princípios, estratégias e 

diretrizes de ações e procedimentos para proteger a integridade dos meios físico e biótico, 

bem como a dos grupos sociais que deles dependem. (AGÊNCIA AMBIENTAL, 2005). 

 

4 Metodologia 

 

Neste estudo de caso, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, com base em 

livros, artigos científicos, webgrafias, para identificar o objeto de estudo “Análise Ambiental 

de Resíduo Líquido na Indústria de Laticínios em Ituiutaba (MG).” 

Foi realizado um diagnóstico ambiental do laticínio. Para isto foram monitoradas todas 

as linhas de produção e observados aspectos como processo de fabricação, bem como os 

resíduos gerados em cada linha de produção. 

Foram feitas visitas técnicas à unidade industrial em estudo durante três semanas entre 

os meses de outubro e novembro de 2015, para realização do diagnóstico, aplicando-se uma 

entrevista com o Gestor da unidade, questionando assuntos para auxiliar na avaliação. 
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5 Resultados e Discussão 

 

A indústria de laticínios em estudo, localizada no município de Ituiutaba - MG, tem 

capacidade de recepção de 70.000 leite por dia. Atualmente, recebe, em média, 66.000 de leite 

por dia. Localização esta ilustrada na figura 01 abaixo: 

 

Figura 01: Localização do empreendimento pesquisado. 

 
Fonte: Sirgas (2000), Base de dados IBGE (2010) 

 

O laticínio produz queijo, requeijão em pote, requeijão em bisnaga, iogurte, bebida 

láctea, manteiga e ricota. É cadastrado no Serviço de Inspeção Federal - SIF desde 1994. A 

unidade em estudo é uma atividade de preparação do leite e fabricação de produtos de 

laticínio, que está enquadrada no código D-01-06-6, segundo a DN no 74 da COPAM, de 9 de 

setembro de 2004, que estabelece um potencial poluidor M e porte M, classificando o 

empreendimento como Classe 1, em função da capacidade instalada de 80.000 de leite por 

dia, sendo esta atividade passível de autorização ambiental para seu funcionamento. A Tabela 

01 mostra a escala diária semanal para fabricação dos diferentes produtos no laticínio. 
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Tabela 1: Escala semanal de produção de produtos lácteos. 

 
Org.: O autor (2015) 

 

A produção de queijos na unidade industrial ocorre da seguinte maneira, o leite 

recepcionado é transferido para tanques de produção de queijos, antes o ele é submetido a 

uma filtração com a finalidade de eliminar corpos estranhos presente, que em seguida, será 

resfriado para estender sua vida útil, que por sua vez, será destinado para silos de 

armazenamento. Nessas etapas são encontrados resíduos líquidos, tais como residuais de leite, 

residuais de solução de limpeza e água com residual de leite, os quais serão destinados para 

estação de tratamento de efluente (ETE). 

Quando o leite é destinado para o processo, com a finalidade de transformar em 

produto acabado, o mesmo é submetido a uma clarificação, ou seja, a eliminação total de 

corpos estanhos existentes e logo após, a padronização da gordura existente na matéria prima 

para se obter um leite desnatado, semi desnatado ou integral, que por sua vez, será 

pasteurizado para eliminar uma possível carga patogênica. Nessas etapas são encontrados 

residuais líquidos tais como residual de leite, material resultante da clarificação do leite, que 

são transportados por canaletas, com a destino a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), 

exemplificado nas figuras 02 e 03: 
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Figuras 02 e 03: Residual de soro reunido para destinar à alimentação de animais no campo, 

via transferência caixa de soro da fábrica para silo de armazemento. 

  
Org.: O autor (2015) 

 

No processamento do leite ocorrerá a transformação do mesmo, em queijo, no qual 

haverá uma concentração da proteína existente no leite, gerando a massa para queijo e o soro 

de que é o material líquido, conforme registrado nas figuras 04 e 05: 

 

Figuras 04 e 05: Processamento do leite, gerando separação da massa do soro de leite 

  
Org.: O autor (2015) 

 

Durante a manipulação da massa de queijo, a massa libera o residual de soro de leite, 

que são encontradas nas superficie de equipamentos, utensílios e no piso da fábrica, que ao 

findar a produção do dia, os residuais existentes, são destinados para a estação de tratamento 

de efluente.  

O controle e tratamento dos efluentes líquidos na unidade industrial contempla uma 

sequência de operações unitárias e processos constituídos basicamente por três subsistemas. 

Um tratamento preliminar, para separação de sólidos grosseiros carreados nos despejos; um 

tratamento primário, removendo-se sólidos em suspensão e gorduras, com a consequente 

redução na concentração de DBO; e, finalmente, um tratamento secundário, em que ocorrerá a 
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redução da matéria orgânica, através de processos biológicos, propostos como última etapa do 

tratamento, pois esta é negociada com a Surperintendência de Água e Esgoto (SAE) do 

município realizar, isso em razão, da unidade está localizada na região central da cidade, pois 

foi uma medida para evitar odores desagradáveis, criando potencial incomodador no entorno, 

conforme figuras 06, 07 e 08. 

 

Figuras 06, 07 e 08: Etapas do tratamento físico-químico da ETE. 

    
Org.: O autor (2015) 

 

A geração de soro resultante da elaboração de queijos é de 1.266.060 litros, parte deste 

é consumido em produtos fermentados como o iogurte e a bebida láctea Essa utilização do 

soro em outros produtos contribui na redução do impacto ambiental e econômico, devido ao 

uso do soro, se reduz os custos fixos de destinar o soro ao campo e lucratividade com 

produtos de custo mais acessível ao consumidor, tais como ilustrados nas figuras 09, 10 e 11. 

 

Figuras 09, 10 e 11: Produtos com adição de soro 

    
Fonte: http://www.cantodeminas.com.br/produtos (2015) 

 

O gráfico abaixo demonstra o gerenciamento da geração e consumo da unidade, e os 

percentuais relativos de consumo humano via iogurte e bebidas lácteas a base de soro e 
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consumo animal, ou seja, o que é destinado aos produtores de leite para disponibilizar 

alimento para suinos e bovinos. 

 

Gráfico 1: Controle da geração x consumo do soro 

 
Org.: O autor (2015) 

 

O processo de destinação do soro de leite para os produtores rurais, ocorre da seguinte 

forma: o soro é bombeado da fábrica para os silos de armazenamento, onde há um caminhão 

que é responsável pela distribuição desse material ao campo, geralmente são destinados para 

produtores que fornecem leite para indústria, pois é um meio de cooperar para que o produtor 

forneca o leite, porque o soro contribui na redução de custos de alimentação do seu rebanho, 

eles realizam uma mistura de resíduos agrícolas (casca e farelo de soja, casca de girassol e 

farelo de milho) com resíduos líquido (soro de leite) para ofertar um alimento nutritivo. 

 

Figuras 12 e 13: Infraestrutura para armazenazem e distribuição de soro de leite para 

alimentação animal. 

    
Org.: O autor (2015) 
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6 Propostas para solucionar os Impactos Ambientais observados 

 

Na Tabela 02 são mostradas as medidas adotadas pelo laticinio, para minimizar a 

geração de resíduos e, consequentemente, reduzir os impactos ao meio ambiente, o que 

colabora para a redução de custos gerais para o laticínio no desenvolvimento dessas medidas, 

que reflete na performance dos resultados da estação de tratamento de seus efluentes líquidos, 

com o intuito de reduzir as emissões de rejeitos. 

 

Tabela 2: Medidas mitigadoras dos impactos na produção de laticinios. 

 
Org.: O autor (2015) 

 

Na apreciação das instalações do laticinio, pode-se observar que o impacto ambiental é 

evidente como qualquer outra atividade industrial, entretanto, os procedimentos 

implementados na instituição demonstram uma preocupação em atender as demandas 

impostas pela legislação vigente. 

  Na Tabela 02, destaca-se o exemplo do processamento de fermentados, no qual o 

sistema de fabricação possue recursos tecnológicos para reaproveitamento da água, no 

momento do resfriamento do produto, além de planos de manutenção que garantem a 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

300  

eficiencia dos equipamentos. Os líquidos resultantes nesse processo são recolhidos e 

destinados, por meio de bombeamento, para os silos de estocagem, que por sua vez são 

transportados para as propiedades rurais, para alimentação animal, ilustrados nas figuras 12 e 

13. 

 

Considerações Finais 

 

Pode-se concluir que a indústria de laticínio estudada, não causa grande impacto 

ambiental devido ao lançamento de seus resíduos no meio ambiente ser provido de um 

tratamento prévio. 

Os maiores contribuintes nas linhas de produção são o soro, leitelho da manteiga 

(rejeito no processo de fabricação da mesma), residual de fermentados e ricota, tanto em 

termos de volume quanto de matéria orgânica no efluente final. 

Os funcionários do laticínio possuem orientações sobre o quanto o soro e leitelho são 

poluentes e a importância em minimizar os resíduos durante as etapas de processamento, pois 

a empresa oferece a estes colaboradores capacitações, treinamentos com o objetivo de garantir 

que os mesmos efetuaram as determinações exigidas pela lei. 

Observou-se que o efluente produzido na unidade estudada polui o equivalente ao que 

uma cidade de 2196 habitantes polui diariamente. 

Concluiu-se que, apesar da média do coeficiente do consumo de água da indústria ser 

de 3,0 litros de água para cada litro de leite processado, valor bastante próximo aos 

encontrados em dados da literatura, pequenas mudanças de comportamento e conscientização 

podem reduzir este valor, a fim de diminuir gastos energéticos e volume de efluente gerado, 

sem prejudicar a higienização ao longo do processo. 

Portanto, existem alguns fatores limitantes para redução de desperdícios, 

principalmente em pequenos laticínios. Dentre eles, podem ser citadas a baixa capacitação, 

carências de informações operacionais relacionadas aos desperdícios e resíduos gerados, 

inclusive no controle de processos e gastos de matérias-primas e insumos, carências de 

capacitação de mão-de-obra e metodologia para avaliar os resultados de ações de reduções de 

desperdícios implementadas. 
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A atual competitividade do setor laticinista mostra que somente as empresas com 

processos produtivos eficientes, bases sólidas e programas ambientais se sobressaíram, visto 

que essas empresas têm que se encaixar nas novas exigências do mercado consumidor do 

mercado, independentemente de seu tamanho.  

O foco principal é minimizar a geração destes resíduos. Na maioria das vezes não é 

preciso altos investimentos, apenas mudanças de comportamento, atitude e nas etapas de 

processamento. Vários tipos de ações podem, portanto, contribuir de forma preventiva para 

este setor, com aplicação de instalações simples, até a inserção de tecnologias mais modernas. 
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Resumo: o presente estudo tem como objetivo geral compreender a ligação entre o 

escoamento superficial e o surgimento de processos erosivos, sobretudo em cidades de 

pequeno porte, tendo como área de estudo os bairros Alvorada I e II na cidade de 

Capinópolis/MG. E ainda três objetivos específicos a) caracterizar os usos de solo e o 

processo de impermeabilização do relevo; b) identificar os pontos de maior ocorrência de 

escoamento superficial e processos erosivos; e c) estabelecer medidas paliativas para 

desacelerar os processos erosivos atuantes. Os procedimentos metodológicos se dividem entre 

pesquisa teórica, trabalhos de campo e análise de dados. Notou-se que devido ao aumento da 

área impermeabilizada, ocorre o maior escoamento superficial da água das chuvas, 

produzindo uma série de feições erosivas na área de estudo, essa dinâmica poderia ser evitada 

com o maior planejamento da drenagem urbana. 

 

Palavras-Chave: escoamento; impermeabilização; erosão. 

 

 

Introdução 

 

Uma das principais características das cidades é o processo de impermeabilização da 

superfície do relevo, característica que promove o distanciamento do rural, do solo exposto e 

todas suas características campesinas, se aproximando a ideia de urbano. Nas cidades isso 

pode ser percebido de forma efetiva com a instalação de asfaltos, calçadas, residências e 

outras construções que promovem essa impermeabilização. Fato é, que anterior a instalação 

das cidades, existiam dinâmicas naturais que são alteradas com o advento do urbano, dentre 

elas a infiltração de água no solo. 

A infiltração de água no solo é interrompida quando a superfície do relevo é 

impermeabilizada devido as construções no meio urbano, permitindo o surgimento de uma 

outra dinâmica, recorrente nos períodos chuvosos, o escoamento superficial. A água das 
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chuvas, inicialmente atingiria a superfície do relevo e percolaria pelo solo, no entanto, nas 

cidades ela é interceptada pelas construções e pavimentações, forçando-a a escoar 

superficialmente, dando início a enxurradas e a processos erosivos. 

Neste estudo dar-se-á destaque aos processos erosivos oriundos dessa dinâmica de 

escoamento superficial da água das chuvas em cidades pequenas, bem como algumas medidas 

que poderiam reduzir os impactos destes processos e minimizar os gastos públicos em obras 

de reparação. Em sua maioria, os processos erosivos em cidades aparecem em zonas de 

expansão da malha urbana, devido a exposição do solo, e em áreas onde o asfaltamento é 

frágil o suficiente para que a água “crie caminhos”. 

A partir do pressuposto, tem-se como objetivo geral deste estudo, compreender a 

ligação entre o escoamento superficial e o surgimento de processos erosivos, sobretudo em 

cidades de pequeno porte. Foram estabelecidos ainda, objetivos específicos visando 

aprofundar ainda mais a caracterização e análise dos processos na área de estudo. Destacam-

se como objetivos específicos: a) caracterizar os usos de solo e o processo de 

impermeabilização do relevo; b) identificar os pontos de maior ocorrência de escoamento 

superficial e processos erosivos; e c) estabelecer medidas paliativas para desacelerar os 

processos erosivos atuantes. 

Pensando nos objetivos estabelecidos e na justificativa para realização deste estudo, 

escolheu-se como área de estudo a cidade de Capinópolis/MG, especialmente os bairros 

Alvorada I e II, o município se encontra na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, mais especificamente na microrregião de Ituiutaba. De acordo com o censo do 

IBGE para o ano de 2010, a população residente na área urbana era pouco mais que 14 mil 

habitantes, o que por muitos autores possibilita a classificação da mesma como uma cidade 

pequena. 

No entanto, tem-se percebido o aumento de feições erosivas identificadas na área 

urbana, oriundas de processos erosivos instalados a partir da impermeabilização do relevo e 

do surgimento do escoamento superficial da água das chuvas. Deste modo, a combinação 

entre a impermeabilização do relevo e escoamento superficial, permite afirmar que uma das 

principais consequências é a instalação de processos erosivos que tendem a evoluir quando 

não controlados. 
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2 Metodologia de Trabalho 

 

Para o desenvolvimento do estudo foram adotadas algumas etapas relacionadas aos 

objetivos anteriormente estabelecidos, bem como visando a interpretação e exposição dos 

processos identificados na área de estudo. Destacam-se quatro etapas metodológicas: 1) 

escolha do tema e área de estudo; 2) levantamento bibliográfico; 3) trabalhos de campo; e 4) 

elaboração de propostas mitigadoras.  

A primeira etapa consistiu na escolha do tema e da área de estudo no qual seria 

desenvolvido o estudo, escolha realizada a partir de um problema identificado. O problema 

em questão é o aumento dos processos erosivos em áreas urbanas, devido ao processo de 

expansão da malha e consequente impermeabilização do relevo. A partir disso, optou-se por 

entender essa dinâmica em cidades pequenas, levando em consideração que boa parte destes 

estudos são realizados em cidades de médio e grande porte. Levando em consideração a 

proximidade do pesquisador com a área de estudo, bem como o processo de expansão da 

malha urbana que tem ocorrido nos últimos dez anos, tem-se a cidade de Capinópolis/MG 

como área de estudo para o desenvolvimento da pesquisa, mais especificamente os bairros 

Alvorada I e II.  

Diante da escolha do tema e da área de estudo, partiu-se para o levantamento 

bibliográfico, visando embasar as discussões a serem realizadas no presente artigo. Os temas 

buscados vão desde os tipos de vertentes à instalação de processos erosivos e formas 

erosionais. Cabe ressaltar o fato de que, boa parte dos processos erosivos se dão a partir do 

escoamento superficial causado pela impermeabilização do relevo, tema que também foi 

considerado e amplamente discutido neste estudo. O referencial bibliográfico reuniu autores 

como Suertegaray et al. (2008), Toledo et al. (2009) e Tricart (1977), objetivando sobretudo 

compreender a relação entre o escoamento superficial e os processos erosivos instalados em 

cidades pequenas.  

A terceira etapa consistiu na realização de trabalhos de campo na cidade de 

Capinópolis/MG, para o reconhecimento da área, caracterização do processo de ocupação, 

identificação dos processos erosivos e análise das possibilidades para redução desses 

processos. Deste modo, os trabalhos de campo foram realizados antes e após a ocorrência de 
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chuvas, sendo possível identificar a evolução das feições erosivas e ainda a instalação de 

novas.  

Na última etapa realizada, foram elaboradas propostas de mitigação, tanto para 

minimizar os impactos causados pela instalação de processos erosivos, como para 

impossibilitar o surgimento de novas feições. Esta proposta repousa na necessidade de reduzir 

os gastos com a restauração de asfaltamento, bem como priorizar a conservação do solo que é 

perdido quando não há o manejo adequado dos fluxos de escoamento superficial. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

Torna-se aqui necessário, compreender os processos que dão origem às feições 

erosivas, sobretudo aquelas identificadas na área de estudo durante os trabalhos de campo na 

cidade de Capinópolis/MG. Ressalta-se então, o intemperismo, o escoamento superficial e os 

processos erosivos propriamente ditos, que contribuem diretamente para o surgimento de 

feições erosivas, perspectivas que serão abordadas durante a discussão que se segue. 

Num primeiro momento, destaca-se o intemperismo como parte essencial do processo 

erosivo, pois, é a partir dele que o material rochoso é desintegrado e submetido a dinâmica de 

erosão. Suertegaray et al. (2008), aponta o fato de que o intemperismo não somente contribui 

com os processos pedogenéticos (formação do solo), como também dos morfogenéticos 

(esculturação do relevo). Os autores destacam ainda a essência desse intemperismo, podendo 

ser físico, químico ou biológico. 

Toledo et al. (2009) e Hugget (2007), vão de encontro a ideia de Suertegaray et al. 

(2008), discorrendo sobre a atuação do tempo, do clima, do material de origem e do tipo de 

vegetação presente. Fatores que, segundo eles, intensificam ou reduzem a ação do 

intemperismo, ora predominando o físico, ora o químico e ora o biológico, existem ainda 

casos em que pode haver a ocorrência de diferentes tipos de intemperismo no mesmo lugar. 

Para a área de estudo, o intemperismo contribuiu sobretudo no quesito pedogenético, 

permitindo a formação de latossolos vermelhos, originados a partir da combinação entre o 

relevo plano e a disponibilidade de água infiltrando na superfície. Esse intemperismo ocorreu 

ao longo dos anos, produzindo material pedológico relativamente espesso e de fácil infiltração 

da água. 
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A erosão, como um processo, atua principalmente sobre esse material pedológico 

produzido ao longo dos anos, retirando camadas e criando caminhos preferenciais para o 

escoamento da água superficial. A erosão, como um conceito, é entendida, de acordo com 

Guerra (1993), como a destruição das saliências ou reentrâncias do relevo, levando ao seu 

nivelamento. De acordo com Amaral e Gutjahr (2015, p. 55), a erosão consiste num processo 

integrado e dinâmico, atuando ao longo do tempo, “definida pela desagregação, remoção e 

transporte de partículas do solo ou de rocha”. Esse processo erosivo pode ter como agente a 

ação combinada da água, gravidade, vento, organismos, entre outros. 

Para a área de estudo, observou-se os processos erosivos de origem pluvial, ou seja, 

aqueles que se iniciam a partir das precipitações durante um determinado período. O processo 

erosivo de origem pluvial, tem seu início com a presença das chuvas e o surgimento do 

escoamento superficial, na superfície terrestre, especialmente a partir do momento em que o 

solo perde sua capacidade de infiltração. Segundo Tricart (1977), o processo se inicia com o 

impacto das gotas de chuva, tendo a capacidade de provocar a fragmentação dos agregados no 

solo como uma explosão, permitindo que essas partículas sejam lançadas a uma certa 

distância. Parte dessas partículas são transportadas e uma outra parte funciona como uma 

camada que cobre os poros vazios do solo, promovendo certa impermeabilização. 

Tricart (1977), esclarece que após a obstrução dos poros do solo e a 

impermeabilização da superfície, a água inicia seu escoamento superficial, sendo este um dos 

fatores importantes para o estudo em questão. Tem-se então, de acordo com Suertegaray et al. 

(2008), tipos diferentes de escoamento superficial, sendo eles: difuso, não havendo hierarquia 

do fluxo de escoamento dando origem as formas erosivas do tipo laminar; e o escoamento 

linear, que concentra a água nas irregularidades do terreno, dotada de maior poder erosivo, o 

que permite o surgimento de formas erosivas tipo sulco, ravina e voçoroca. 

A erosão do tipo laminar, ou em lençol, é de acordo com Penteado (1983), um dos 

tipos de erosão típicos das regiões secas, onde o material pedológico encontra-se desagregado. 

De acordo com a autora, quando se tem as primeiras chuvas nessa região seca, o escoamento 

superficial ocorre em forma de lâmina, carreando inicialmente as partículas mais finas do 

solo. Esse tipo de erosão recebe tal nome por erodir o solo retirando lâminas por meio do 

escoamento difuso, ocorrendo de forma praticamente imperceptível. 
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Já a erosão linear, de acordo com Amaral e Gutjahr (2015), consiste na concentração 

do escoamento de água na superfície, formando canais no terreno e tornando-se caminhos 

preferenciais da água da chuva. Ainda de acordo com as autoras, o escoamento da água da 

chuva quando não controlado, ao longo do tempo tende ao aprofundamento gradual dessas 

feições. Os tipos de erosão estarão associados não somente as características do solo, como 

também do relevo e ainda a quantidade de água fornecida durante os períodos chuvosos. 

Guerra (1993) vai apontar que o ponto inicial é a erosão em lençol, sendo que a partir 

do momento em que o escoamento encontra pontos mais frágeis no solo, tende a sua 

concentração, o que o autor denomina rill-erosion (sulcos). De acordo com o autor os sulcos 

consistem na forma inicial da erosão do tipo linear, devido ao aprofundamento destes 

pequenos canais, nota-se a constante perda de solo agricultável e a evolução para feições 

erosivas mais profundas, as ravinas. 

Suertegaray et al. (2008), define as ravinas como uma feição oriunda do escoamento 

concentrado, representando o aumento da capacidade de concentração dos fluxos e, por 

consequência, do seu potencial erosivo. As ravinas podem ser consideradas como o estágio 

intermediário das feições erosivas, promovem uma perda significativa de material pedológico 

devido o aprofundamento da erosão, no entanto, quando se inicia seu controle é possível 

reverter tal situação, sendo o processo menos complicado do que a recuperação de uma 

voçoroca.  

Quando não controlado o escoamento superficial, a concentração de água num 

determinado ponto faz com que as ravinas evoluam para o próximo estágio, as voçorocas. 

Suertegaray et al. (2008), considera as voçorocas como o aprofundamento das ravinas, cuja 

profundidade pode alcançar o lençol freático, sendo a feição erosiva mais acelerada e instável. 

Neste estudo, dar-se-á foco ao escoamento superficial concentrado, permitindo o 

surgimento de processos erosivos do tipo linear, que darão origem a feições como sulcos, 

ravinas e voçorocas. Sulcos e ravinas são comumente encontradas em áreas onde o solo 

encontra-se exposto, sem a cobertura vegetal, o que ocorre frequentemente em cidades, 

sobretudo em áreas de expansão da malha urbana.  

A partir do exposto, serão apresentados os resultados de trabalho de campo e uma 

análise do processo de ocupação e impermeabilização do relevo, como fatores determinantes 
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no aumento do escoamento superficial e erosão. Os resultados serão apresentados a partir da 

dinâmica de escoamento, realizou-se um recorte levando em consideração uma área 

impermeabilizada (Bairros Alvorada I e II) e uma área de expansão (Bairro Barbosa), no qual 

os processos erosivos se tornam mais perceptíveis. 

Nos bairros Alvorada I e II, criados entre a década de 70 e 80, construídos numa área 

de topo e média vertente, é possível perceber a inclinação das vertentes indo no sentido do 

Córrego Olaria. O fato de as vertentes direcionarem o fluxo de escoamento para o fundo de 

vale faz surgir uma série de inquietações, uma delas é que o Bairro Barbosa vem sendo 

construído na baixa vertente, relativamente inclinada, próxima ao fundo de vale onde se 

localiza o Córrego Olaria. 

Levando em consideração o período de criação dos bairros Alvorada I e II, bem como 

seu tempo de existência, é possível afirmar que a maior parte dos lotes se encontram 

ocupados, e parcial ou totalmente impermeabilizados. Na medida em que a superfície do 

relevo é impermeabilizada, a infiltração de água durante as chuvas tende a ser interrompida e 

iniciando-se o maior escoamento superficial das águas. 

A água que escoa superficialmente passa a buscar “caminhos”, encontrados nos 

arruamentos que se tornam canais para esse escoamento, e a partir daí surgem as enxurradas. 

Esse fenômeno ocorre devido a ineficiência do sistema de drenagem das águas pluviais, que 

deveria suprir as necessidades de escoamento. Representado pela criação de bueiros e canais 

de escoamento da água das chuvas, o sistema de drenagem nas cidades tende a ser feito, 

muitas vezes, sem realmente considerar dinâmicas naturais, como precipitação, escoamento e 

infiltração. 

Existem dois resultados principais oriundos de problemas com o sistema de drenagem 

das águas pluviais: o primeiro, é o surgimento de fenômenos como enxurradas, enchentes, 

inundações e alagamentos; o segundo, se refere aos processos erosivos que surgem devido ao 

aumento do escoamento superficial. Aqui serão destacados os processos erosivos que se 

iniciam a partir do processo de ocupação/impermeabilização da superfície do relevo. 

Na área estudada (bairros Alvorada I e II) foram contabilizados 24 bueiros, 

distribuídos entre as ruas e avenidas, num recorte de aproximadamente 260 m². Identificar os 

bueiros (ou bocas de lobo), fez-se importante para compreender o sistema de captação das 
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águas pluviais, sobretudo ao considerar a morfologia da vertente no qual os bairros 

encontram-se instalados. É possível definir tal morfologia como um misto entre retilínea 

(mais próxima à área de topo) e côncava (na baixa vertente). Essa relação entre quantidade de 

bueiros e morfologia da vertente permite compreender mais o sistema de drenagem das águas 

pluviais, bem como o direcionamento dos fluxos, e a concentração da captação em 

determinados pontos do terreno (mapa 01). 

 

Mapa 01: Direcionamento dos fluxos e localização dos bueiros nos bairros Alvorada I e II 

 

Fonte: Costa, 2018. 

 

No mapa é possível notar a concentração de bueiros entre a Avenida Rondom Pacheco 

e a Avenida 117, o que seria basicamente a distância de um quarteirão, ao levar em 

consideração a área como um todo, está concentração se torna um problema. Observa-se 

quarteirões relativamente grandes (indicando a impermeabilização por meio das construções) 

e a ausência de bueiros, o que permite relacionar com os casos de enxurrada no bairro e com 

os processos erosivos identificados na baixa vertente. 
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Em janeiro de 2018, uma sequência de eventos chuvosos, que ocorreu na primeira 

semana do mês, evidenciou os problemas relacionados ao sistema de drenagem das águas 

pluviais. Considerando que no dia 08 de janeiro de 2018, foram registrados 85 mm de chuva, 

o volume de água que não infiltra devido a impermeabilização, tende a escoar 

superficialmente ao invés de ser captado pelo sistema de drenagem. A partir daí, inicia-se a 

formação de enxurradas com alto poder destrutivo/erosivo, as consequências se materializam 

na paisagem após os eventos chuvosos, formando feições erosivas que representam a perda de 

material pedológico e os gastos a serem realizados visando a recuperação da área degradada. 

Os pontos de maior destaque são entre a Avenida Rondom Pacheco e a Rua 118, pois 

apresentam, além do surgimento de feições erosivas, a capacidade da enxurrada em promover 

a destruição do asfaltamento e carregar materiais relativamente grandes a certa distância. No 

primeiro ponto trazido para a discussão (figura 01), referente a rua 118, que teve parte do 

asfalto destruído, a enxurrada passou, em parte, por baixo do pavimento deixando-o com 

aspecto ondulado, fragmentado, impossibilitando a passagem de veículos. 

 

Figura 01: Asfalto destruído na Rua 118 

 

Fonte: Costa, 2018. 
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No mesmo ponto, de uma outra perspectiva (figura 02), é possível identificar uma 

cavidade provocada pelo escoamento, podendo evoluir a uma feição erosiva do tipo ravina. 

Na figura, percebe-se que parte da pavimentação foi removida e transportada, agravando a 

situação no local. É possível notar a presença de rochas, possivelmente transportadas da alta 

vertente e depositadas no momento em que a enxurrada perde a força de transporte. 

 

Figura 02: Feição erosiva identificada na Rua 118 

 

Fonte: Costa, 2018. 

 

O terceiro ponto, localizado na média vertente, apresenta a Rua 118 de forma a 

observar os processos erosivos atuantes, a feição erosiva identificada e ainda a deposição do 

material removido (figura 03). O processo erosivo atuou de forma concentrada, ou seja, do 

tipo linear, encontrando um “caminho” preferencial para o escoamento da água, entalhando na 

vertente, sendo possível identificar uma ravina da parte lateral esquerda do arruamento. Já o 

material depositado consiste em partes do asfalto retirado, fragmentos de calçadas, resíduos 

sólidos de origem doméstica e material pedológico. 
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Figura 03: Deposição de resíduos e feição erosiva do tipo ravina na Rua 118 

 

Fonte: Costa, 2018. 

 

Estes processos erosivos, causados pelo escoamento superficial tendem a se tornar 

ainda mais frequentes quando a área urbana não possui um sistema de drenagem das águas 

pluviais eficiente, capaz de captar e dar vazão para a água das chuvas provocando o mínimo 

de impacto possível na superfície. No caso de Capinópolis/MG o sistema de drenagem não é 

eficiente, permitindo o aumento do escoamento superficial e de todos os impactos e 

fenômenos atrelados a ele. 

Alguns aspectos poderiam ser considerados e adotados como medidas paliativas para a 

redução do escoamento superficial e, por consequência, dos impactos causados por esta 

dinâmica provocada por problemas de drenagem das águas pluviais. Dentre estas medidas, a 

primeira a ser destacada é a maior fiscalização no que tange o cumprimento dos parâmetros 

urbanísticos, sobretudo as taxas de permeabilidade e os índices de áreas verdes. Identificar e 

fiscalizar estes dois parâmetros permite que uma quantidade maior de água advinda das 

chuvas, infiltre no solo, reduzindo assim o escoamento superficial.  

Uma outra medida passível de ser adotada em cidades pequenas é o incentivo para 

instalação de calçadas permeáveis, sobretudo nas áreas de topo e vertentes do tipo côncavas, 
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permitindo assim a infiltração dessa água. Um segundo problema associado ao escoamento 

superficial é o aumento da velocidade da água de superfície, que poderia ser diminuído por 

meio de dissipadores de energia, neste caso, o objetivo central é diminuir os impactos da 

enxurrada, como é o caso dos processos erosivos que se instalam devido ao escoamento. 

 

Considerações Finais 

 

Durante esse processo de ocupação do relevo pela malha urbana, devem ser 

considerados não somente os aspectos econômicos que dão valor as terras urbanas, mas as 

características do ambiente. Considerar a dinâmica de precipitação, infiltração e escoamento 

da água das chuvas, torna-se essencial para evitar gastos que onerem tanto a população quanto 

o poder público, destinando maior esforço a prevenção do que a reparação de danos. 

Ao compreender a dinâmica de escoamento das águas pluviais, bem como a 

permeabilidade do solo, é possível identificar os melhores pontos para a instalação de bueiros, 

visando a maior captação de água das chuvas e redução do seu escoamento. Do contrário, 

como é o caso dos bairros Alvorada I e II, os bueiros tendem a ser concentrados em 

determinados pontos, fazendo com que sejam sobrecarregados durante os períodos de chuva. 

Outro fator, é que os bueiros, além de sobrecarregados, passam a sofrer com o 

acúmulo de lixo, provocando o seu entupimento. Nota-se que são resultados de uma dinâmica 

urbana sem o devido planejamento, interferindo direta ou indiretamente no escoamento das 

águas pluviais. É necessário, acima de tudo, realizar o controle do fluxo de escoamento para 

evitar o avanço dos processos erosivos instalados, realizar a reparação das feições para evitar 

que as ravinas evoluam para voçorocas, o que na área urbana seria considerado como um 

grande problema. 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Geomorfologia, Pedologia e 

Dinâmicas Ambientais (GEPDA) e Laboratório de Ensino e Pesquisa em Pedologia, 

Geomorfologia e Ensino de Geografia Física (PEDOGEO) pelo apoio e suporte para pesquisa. 

A CAPES por contribuir financeiramente para a realização desta pesquisa. 

 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

314  

Referências  
 

AMARAL, R.; GUTJAHR, M. R. Desastres naturais. São Paulo: IG/SMA, 2015. 100 p. 

GUERRA, A. T. Dicionário geológico-geomorfológico. 8 ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. 

HUGGETT, R. J. Fundamentals of Geomorphology. New York: Routledge, 2007. 

PENTEADO, M. M. Fundamentos de geomorfologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1983. 

SUERTEGARAY, D. M. A. (Org.). Terra: feições ilustradas. 3 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 

2008. p. 264. 

TOLEDO, M. C. M.; OLIVEIRA, S. M. B. de; MELFI, A. J. Intemperismo e formação do solo. In: 

TEIXEIRA, W.; FAIRCHILD, T. R.; TOLEDO, M. C. M.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. 2ª ed. 

São Paulo: IBEP Editora Nacional-Conrad, 2009. p.128-239. 

TRICART, J. Ecodinâmica. Recursos Naturais do Meio Ambiente. R. Janeiro: IBGE, 1977. 

  



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

315  

ESTUDO DE CASO SOBRE A COLETA SELETIVA NO CAMPUS PONTAL 

 

 

Gabriela Eliza Santos¹ 

Pâmela Nascimento Menezes de Oliveira¹ 

Jussara dos Santos Rosendo¹ 

 

 

Universidade Federal de Uberlândia-UFU  

Instituto de Ciências Humanas- ICH 

Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG  

gabriela.s.eliza@gmail.com; pamela.n.m.oliveira@gmail.com; jussara.rosendo@ufu.br 

 

 

Resumo: A temática sobre a coleta seletiva ganhou força na década de 70 com a criação do Dia da 

Terra, devido ao aumento da preocupação com o desperdício de recursos naturais e ascendente geração 

de resíduos, podendo também usada como uma forma de educação ambiental. A separação de resíduo 

pode ser feita em materiais (plástico, papel, metal e vidro) ou em secos e úmidos, como é realizado no 

Campus Pontal, porém nem todas as pessoas estão familiarizadas com essa forma. Portanto, o presente 

trabalho tem como objetivo questionar os alunos através de um questionário a respeito do seu 

conhecimento sobre o assunto e a abordagem nos respectivos cursos sobre o tema. Os resultados 

mostraram um grande déficit na educação a respeito da coleta seletiva na universidade, revelando o 

não cumprimento da lei que exige a transversalidade da educação ambiental em todos os níveis de 

educação. 

 

Palavras chave: Universidades; Educação ambiental; Coleta seletiva. 

 

 

Introdução 

 

Segundo a equipe Ecycle a história da reciclagem começa no início do século XX, 

durante a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, alguns materiais como papel, borracha e 

diversos metais eram racionados e necessitavam ser reutilizados. Entretanto, com a 

recuperação da Europa e o inicio de décadas de abundancia de fabricação de bens de consumo 

isso foi esquecido. A reciclagem só volta átona nos anos 70 com a criação do Dia da Terra 

pelo senador norte-americano Gaylord Nelson, que viria para a criação de uma agenda 

ambiental. Tornando o assunto conhecido por diversas pessoas.  

Em 1992 o Brasil recebe a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, na época as questões ambientais ainda eram pouco discutidas, mas já 

preocupava os lideres das principais nações do mundo. CEMPRE...( 2012). 
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De acordo com CEMPRE ( Compromisso Empresarial para a Reciclagem) a evolução 

da coleta seletiva no Brasil começa a ser mais intensa a partir de 1994, com um maior 

conhecimento a população começa a cobrar suas prefeituras, que acabam se envolvendo mais 

na questão. Segundo a organização não governamental CEMPRE, em 1994, quando se iniciou 

a pesquisa, 81 municípios realizavam a coleta seletiva, em 2016 esse número já era de 1055, 

totalizando 18% dos municípios brasileiros. 

Este ganho se da pela criação de programas de coleta seletiva porta-a-porta, entrega 

voluntária e cooperativa de catadores. Os catadores de lixo teriam um papel essencial para 

esse processo, o qual não contribuiu somente com as questões ambientais, mas também com 

as questões sociais, os possibilitando uma renda e consequentemente uma melhor qualidade 

de vida. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2016). 

A coleta seletiva vem também como meio de educação ambiental da população, por 

meio da conscientização do desperdício de recursos naturais e a crescente geração de lixo que 

lotam os aterros sanitários. A IMPORTÂNCIA...(2017). 

Juntamente com a coleta seletiva, surge como mecanismo de conscientização a política 

dos 3Rs, que em 1992 é apresentado como um conjunto de ações adotadas na Conferencia da 

Terra realizada no Rio de Janeiro. A política consiste em três ações necessárias para a 

diminuição dos impactos causados pela produção de lixo, que consistem em reduzir, reutilizar 

e reciclar. Essas três diretrizes consistem em reduzir a geração de lixo, reutilizar sempre que 

possível os materiais antes de descartá-los e quando a reutilização não for mais possível, 

reciclá-los, os transformando novamente com matéria prima (CERQUEIRA e FRANCISCO 

(2018). 

Em ação conjunta com as políticas nacionais de educação ambiental a RESOLUÇÃO 

CONAMA N° 275 DE 25 DE ABRIL 2001 estabelece a padronização de códigos de cores 

para diferentes resíduos, de validade nacional, inspirada na padronização internacional, tendo 

como objetivo a identificação de fácil visualização. Sendo estabelecido o azul para papel e 

papelão, vermelho para plástico, verde para vidro,amarelo para metal, preto para madeira, 

laranja para resíduos perigosos, branco para resíduos ambulatórias e de serviço de saúde, roxo 

para resíduos radioativos, marrom para resíduos orgânicos, cinza para resíduos real não 

reciclável ou misturado. 
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Entretanto esse tipo de separação não é vista em todos os estabelecimentos, alguns 

usam a separação somente em lixo seco e úmido, que consiste na primeira etapa para a coleta 

seletiva, essa separação tem como objetivo evitar a contaminação ou perda de resíduos que 

possam ser reciclados, assim facilitando a coleta e colaborando com a redução dos custos com 

a reciclagem, contribuindo para uma melhor preservação do meio ambiente. MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE (2016). 

 

2 Metodologia 

 

Para analisar o conhecimento dos alunos do campus pontal a respeito da coleta seletiva 

foram elaborados e aplicados questionários (ANEXO 1) com 10 questões sobre o tema, que 

foram respondidos por 10 alunos, escolhidos aleatoriamente, de cada um dos 11 cursos 

presentes no campus, totalizando uma amostra de 110 estudantes. No questionário havia 

perguntas sobre o conhecimento sobre a coleta seletiva, adquirido durante o curso de 

graduação e a educação básica, sobre a separação de lixo dentro e fora da FACIP e a 

observação de lixeiras de separação no campus. Foi realizada um consulta com a responsável 

pelos funcionários terceirizados, em relação aos procedimentos realizados no recolhimento 

dos resíduos sólidos da instituição e do encaminhamento dado aos mesmos. Após a tabulação 

dos dados, foi utilizado o programa Excel para organizar as informações obtidas em gráficos 

de pizza e barra. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

Com os resultados obtidos com as respostas da pergunta 2 “Você teve alguma instrução 

sobre coleta seletiva no seu curso de graduação?” foi possível observar que no curso de 

Ciências Biológicas 4 dos alunos alegam já terem informação sobre a coleta seletiva no seu 

curso de graduação, nos de Administração e Geografia 3, nos de Química e Serviço Social 2, 

na Engenharia de produção 1 e nos cursos de Ciências Contábeis, Física, História, Matemática 

e Pedagogia, nenhum dos alunos tiveram qualquer informação sobre a coleta seletiva no curso 

de graduação, mostrando um déficit sobre a questão nas grades curriculares. Foram analisados 

os projetos pedagógicos dos cursos que não apresentaram conhecimentos na área e foi 

observado uma real falta de disciplinas relacionadas a questão ambiental, indo contra a 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

318  

política ambiental a UFU que está em vigor desde 2012. 

 

Gráfico 1: Cursos com instrução sobre a coleta seletiva 

 

 
Elaboração: A autora. 

 

A análise geral dos alunos mostrou que 86% afirmam que tiveram contato com 

informações sobre a coleta seletiva, mostrando uma falha no compromisso da instituição em 

formar cidadãos conscientes com seus deveres para com o meio ambiente. Como apenas 14% 

dos alunos tiveram informações sobre o assunto, mostra que a política ambiental estabelecida 

pelo MEC e também pela UFU, não estão sendo devidamente respeitadas. 

 

Gráfico 2: Instrução sobre a coleta seletiva na graduação 

 
Elaboração: A autora. 

 

As respostas analisados a partir da questão 3 “Você teve alguma instrução sobre coleta 

seletiva no seu ensino fundamental ou médio?” mostram que a maioria dos alunos tiveram 

instrução sobre a coleta seletiva no ensino fundamental ou médio, mostrando que grande parte 
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das escolas de ensino básico respeitam as normas do MEC que estabelece a educação 

ambiental como componente essencial e permanente a educação nacional, instituído na Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, da resolução Nº2, de 15 de junho de 2012, onde foram 

estabelecidas as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental.  

 

Gráfico 3: Intrução sobre a coleta seletiva no ensino fundamental ou médio 

 

Elaboração: A autora. 

 

Por consequência da grande adesão da legislação de educação ambiental do MEC, 

pelas escolas de ensino básico, um grande percentual de alunos apresentava grande 

conhecimento sobre a questão 4 “Você sabe o que é coleta seletiva?”, mostrando que o 

compromisso que as escola tem com a formação dos cidadãos esta sendo eficiente. 

 

Gráfico 4: Conhecimento sobre a coleta seletiva 

 

Elaboração: A autora. 

Ao contrario do esperado com as analises das respostas da questão 5 “Você realiza a 

separação do lixo na sua casa?”, mesmo os cursos de ciências contábeis, física, historia, 
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matemática e pedagogia que não tiveram contato com informações sobre o assunto durante a 

graduação, apresentaram percentuais de alunos que separam o lixo em suas casas. Tendo 

física com o maior numero de alunos que realizam a separação do lixo quando comparado aos 

outros cursos. 

 

Gráfico 5: Cursos cujos alunos realizam a separação de lixo em casa 

 

Elaboração: A autora. 

 

O gráfico 6 mostra que 62% dos alunos não praticam a separação do lixo em suas 

casas, deixando evidente que apesar de a maioria dos alunos possuírem informação sobre a 

coleta seletiva, apenas 38% colocam em pratica os conhecimentos adquiridos, expressando a 

falta de um mecanismo de incentivo para a aplicação das instruções sobre o assunto. 

 

Gráfico 6: Conhecimento sobre a coleta seletiva 

 

Elaboração: A autora. 
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Analisando as respostas a questão 6 “Você sabe o dia em que a coleta seletiva passa 

em seu bairro?”O percentual de alunos que separam o lixo em casa e os que sabem o dia que a 

coleta seletiva passa em seu bairro é muito próximo, mostrando uma relação.  O que indica 

que quando as pessoas separam o lixo, normalmente sabem o dia que a coleta seletiva o 

recolhe, porém quem não tem essa informação pode perder o incentivo para separar.  

 

Gráfico 7: Conhecimento sobre o itinerário da coleta seletiva  

 

Elaboração: A autora. 

 

Observando as respostas da questão 7 “Já notou lixeiras para a separação do lixo 

dentro do campus Pontal?” notou-se que uma parte significativa dos alunos não percebeu a 

presença, isso pode se dever ao fato de não estarem bem sinalizadas e em lugares estratégicos. 

Gráfico 8: Percepção das lixeiras no campus Pontal 

 

Elaboração: A autora. 
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Embora a separação as lixeiras entre seco e úmido seja uma importante forma primário 

de separação, muitos dos alunos estão habitados com lixeiras de separação de resíduos 

recicláveis de acordo com sua composição, podendo não considerar o tipo de lixeira contido 

no campus como adequado.   

A respeito da questão 8 “Se sim, em todos os blocos?” grande parte dos alunos 

afirmou não ter visto ou não saber se as lixeiras de separação estão presentes em todos os 

blocos do campus, apesar de sua presença na maioria dos blocos, o que pode indicar o seu 

posicionamento não estratégico. 

 

Gráfico 9: Percepção das lixeiras em todos os blocos do campus Pontal 

 

Elaboração: A autora. 

 

Estando as lixeiras posicionadas no bloco A próximo a escada para os laboratórios ao 

lado do restaurante universitário, entretanto havendo somente a lixeira de lixo úmido. No 

bloco B não estão presentes. No bloco C estão localizadas nas escadas que dão acesso das 

coordenações e salas dos professores. Enquanto no bloco D, próximas a cantina. Também 

presentes próximos ao portal de acesso, no caminho das motos e das bicicletas. Nas 

proximidades da academia do campus estão presentes lixeiras de separação de resíduos 

reciclados, contendo duas para papel, duas para plástico e duas para metal, entretanto 

nenhuma para vidro. 

As respostas á pergunta 9 “Você sabe fazer a separação do lixo de acordo com as 

lixeiras encontradas dentro do campus?” mostram que 67% dos alunos afirma saber realizar a 

separação de lixo de acordo com as lixeiras contidas no campus, entretanto uma parte 
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significativa afirma não saber, demonstrando uma falta de instrução para com a separação em 

seco e úmido, pois grande parte das escolas utilizam as lixeiras de separação de resíduos de 

acordo com sua composição, sendo assim a separação de lixo em seco e úmido pouco 

conhecido, portanto como a faculdade optou por tal separação deve dar a devida instrução. 

 

Gráfico 10: Conhecimento de acordo com a separação das lixeiras do campus Pontal 

 

Elaboração: A autora. 

 

Mostrando quais materiais devem ser jogadas em cada recipiente como  no lixo úmido 

sendo o não reciclável, restos de alimentos, resíduos de banheiro (papel higiênico, papel 

toalha, lenço de papel, absorventes usados), canudos, guardanapos sujos, fio dental, papel 

engordurado, esponja de aço, panos velhos, palitos. E lixo seco sendo reciclável, papel (papel, 

papelão, revistas , cadernos e embalagens longa vidas), plástico (copos descartáveis, sacos, 

sacolas, caixas, garrafas, embalagens, tubos de PVC, vasilhames, brinquedos e utensílios 

quebrados), metal ( alumínio, bronze, cobre, latas, sucata de ferro, panelas, fios e correntes), 

vidro (copos, potes, jarras, garrafas, francos de perfume, vasilhames de produtos de higiene e 

limpeza). 

Apenas em uma das lixeiras de separação presentes no campus possui uma explicação 

dos materiais próprios a serem depositados, esta fica localizada próxima a escada que dá 

acesso as coordenações e as salas dos professores, e a identificação se encontra somente na 

lixeira de lixo seco.    

Segundo as respostas á questão 10 “Você realiza a separação do lixo dentro da 

FACIP?” se observa que 57% dos estudantes separam o lixo dentro do campus, entretanto 
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43% não separam, mostrando que grande parcela dos alunos não dá a devida importância para 

a separação de resíduos, podendo ser por falta de incentivo da faculdade ou por uma grande 

porcentagem de alunos que afirmam não saber realizar a separação de acordo com as lixeiras 

do campus, como observado nas análises anteriores.  

 

Gráfico 11: Realização da separação de lixo no campus Pontal 

 

Elaboração: A autora. 

 

Para melhor compreensão das atividades realizadas na instituição relacionadas a coleta 

seletiva, foi feita uma entrevista com a encarregada dos profissionais terceirizados da limpeza, 

responsáveis pelo recolhimento dos resíduos sólidos produzidos nos diferentes setores e 

blocos da FACIP. Onde foi constatada a devida instrução para que seja realizada a separação 

do lixo reciclável e orgânico. Sendo depositados em dois diferentes locais para a devida 

coleta, podendo assim o lixo orgânico colocado em lixeiras localizadas em frente ao campus e 

recolhido pela prefeitura de Ituiutaba, enquanto o lixo reciclável é deposto em lixeiras 

posicionadas no interior do Campus, onde a cooperativa de coleta seletiva da cidade o 

recolhe. 

 

Considerações Finais 

 

Com os resultados obtidos foi possível observar que a política ambiental da UFU não é 

devidamente cumprida, pois as questões ambientais não se apresentam incluídas nos projetos 

pedagógicos de todos os cursos contidos na FACIP, tendo por consequência um déficit nos 

conhecimentos dos alunos a cerca da coleta seletiva, falhando assim com a sua missão de 
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contribuir para a formação de profissionais cidadãos conscientes, entretanto a maioria dos 

alunos apresentavam conhecidos básicos sobre os assuntos provindos da escola de ensino 

básico, mostrando assim que a Política Nacional de Educação Ambiental nas escolas veem 

sendo comprida com êxito. Outro resultado encontrado foi o posicionamento inadequado das 

lixeiras contidas na extensão do campus. Foi constatado também a falta de programas de 

incentivo e instrução para a separação de lixo dentro da FACIP. 

 

Anexos 

 
Universidade Federal de Uberlândia 

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

 

Questionário de gestão ambiental 

 
1 - Qual seu curso? 

2 – Você teve alguma instrução sobre coleta seletiva no seu curso de graduação? 

Sim ( ) Não ( ) 

3 – Você teve alguma instrução sobre coleta seletiva no seu ensino fundamental ou médio? 

Sim ( ) Não ( ) 

4 - Você sabe o que é coleta seletiva? 

Sim ( ) Não ( ) 

5 - Você realiza a separação do lixo na sua casa? 

Sim ( ) Não ( ) 

6 - Você sabe o dia em que a coleta seletiva passa em seu bairro? 

Sim ( ) Não ( ) 

7 - Já notou lixeiras para separação do lixo dentro da Facip? 

Sim ( ) Não ( ) 

8 - Se sim, em todos os blocos do campus? 

Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

9 - Você sabe fazer a separação do lixo de acordo com as lixeiras encontradas dentro da Facip? 

Sim ( ) Não ( ) 

10 - Você realiza a separação do lixo dentro da Facip? 

Sim ( ) Não ( ) 
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Resumo: As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de óbitos a nível mundial. 

Podendo ser o evento cardiovascular: angina, infarto ou o acidente vascular encefálico (AVE). 

O homem, parte integrante da paisagem geográfica, submetido a determinadas condições de 

existência, reage de maneira diversa às excitações recebidas do meio ambiente. Sendo assim o 

presente estudo teve como objetivo avaliar a correlação entre a onda de frio ocorrida no mês 

de maio de 2018 e o evento cardiovascular Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Foram 

coletados dados de atendimento dos pacientes na Unidade de Pronto Atendimento do 

município de Ituiutaba-MG (UPAMI), para determinar a quantidade de pessoas acometidas de 

(IAM) e, também coletado dados do comportamento dos tipos de tempo atmosférico (estação 

meteorológica automática de Ituiutaba – MG) do mês de maio para caracterizar a onda de frio.  

Através dos gráficos foi possível observar que durante o período da onda de frio tivemos um 

aumento do Infarto Agudo do Miocárdio de até 100%, evidenciando que os tipos de tempo 

atmosférico possui influência nos casos IAM. 

 

Palavras-Chave: Epidemiologia; Climatologia aplicada; Morbidade. 

 
 

Introdução 

 

A geografia médica nasceu em 480 a.C. quando HIPÓCRATES, descreveu em sua 

obra “Dos ares, das águas e dos lugares” que, havia influência dos fatores ambientais no 

aparecimento das doenças, em geral. Segundo BOUDIN, que escreveu “Ensaios de geografia 

médica”, em 1843, na doença e até na morte tudo varia com o clima e o próprio solo. Tais 

manifestações variadas, de vida e de morte, de saúde e de moléstia, constituem o objeto 

especial da medicina geográfica (LACAZ, 1972). 

 O homem, parte integrante da paisagem geográfica, submetido a determinadas 

condições de existência, reage de maneira diversa às excitações recebidas do meio ambiente 

(SORRE, 1955). Alguns fatores ambientais que interferem diretamente no processo saúde-
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doença são descritos por LACAZ, a fim de demonstrar as modificações nos desfechos a partir 

dos fatores externos, são eles: 1- Clima; 2- Solo e relevo; 3- Paisagem botânica e 

Zoogeográfica; 4- Hidrografia; 5- Moradia e tipos de habitação; 6- Carências alimentares, 

médicas e sociais. 

 Os estímulos meteorológicos influem sobre os processos fisiológicos, podendo 

se destacar três componentes do ambiente meteorológico, do ponto de vista clínico: estímulos 

térmicos, a radiação solar e a redução parcial de oxigênio. Por sua vez, a combinação desses 

componentes é importante na ação farmacológica das drogas (LACAZ, 1952).  

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-

Americana de saúde, em 2017, as doenças cardiovasculares foram a principal causa de morte 

no mundo. O evento cardiovascular pode ser classificado em três esferas: angina, infarto 

agudo do miocárdio ou o acidente vascular encefálico (AVE).  

 Estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares 

em 2015, representando 31% de todas as mortes em nível global. Desses óbitos, estima-se que 

7,4 milhões ocorrem devido às doenças cardiovasculares e 6,7 milhões devido a acidentes 

vasculares encefálicos (AVEs). 

 Vários estudos demonstram uma grande preocupação em saber como a relação 

saúde e a meio ambiente se manifesta, tendo em vista que o ambiente externo pode apresentar 

resultados impactantes na saúde humana, interferindo suficientemente no organismo dos 

indivíduos ao ponto de provocar um desequilíbrio que se manifesta na condição de 

enfermidade, (PASQUALINO, 2012). 

 Shaw (1965, apud Souza et al., 2013) afirma que as variáveis climáticas afetam 

sim a saúde do homem e que podem influenciar direta e indiretamente. O autor considera que 

a temperatura do ar, umidade do ar, precipitação pluvial, ventos e pressão atmosférica afetam 

de forma direta, causando sensação de desconforto, morbidade e mortalidade por doenças 

isquêmicas. 

 As temperaturas frias são destacadas por diferentes autores, como uma 

condição térmica que gera o agravamento de morbidade e mortalidade nas comorbidades 

cardiovasculares. Nas regiões tropicais o desconforto térmico gerado por temperaturas frias e 
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altas amplitudes térmicas, principalmente no inverno, resultam no agravamento de morbidade 

e mortalidade por doenças cardiovasculares (Pitton; et al, 2004). 

 Costa (2018) afirma que uma Onda de Frio se caracteriza por ocorrência de 

uma temperatura mínima abaixo de 11,3ºC, por três ou mais dias consecutivos, em região 

tropical, considerando tanto a temperatura mínima atingida, quanto a amplitude de variação 

térmica. 

Nesse sentido visamos correlacionar a repercussão da variável climática temperatura, 

nos períodos específicos que caracterizaram uma Onda de Frio, no município de Ituiutaba, 

durante o mês de maio de 2018, à incidência do evento cardiovascular, Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM), em pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento do Município 

de Ituiutaba-MG (UPAMI).  

 

2 Área de Estudo 

 

A área de estudo, município de Ituiutaba, situado no Triângulo Mineiro, a oeste no 

Estado de Minas Gerais, delimitado pelas coordenadas geográficas 49º52’W/ 49º10’W e 

18º36S/ 19º,21’S (Figura – 1). Possui área de 2.587 Km². Geograficamente o município está 

distante 696 km da capital mineira Belo Horizonte. O perímetro urbano possui uma área 

aproximada de 24,2 km². 
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Mapa 1: Localização do município de Ituiutaba-MG 

 
Fonte: No mapa. 

 

Em relação aos aspectos populacionais, na década de 1950, Ituiutaba possuía a maioria 

da sua população residente em área rural, porém a partir da década de 1970 estes dados se 

inverteram, evidenciando maior número de pessoas vivendo na área urbana do município 

(Tabela – 1), sendo resultado de projetos governamentais desenvolvidos para a área do 

Cerrado, desenvolvendo o campo (Grandes propriedades) e fazendo com que a população do 

campo viesse para a cidade (Êxodo Rural) devido à mecanização do meio rural. 

 

Tabela 1 - População total: Município de Ituiutaba (1910-2010) 

 

Fonte: OLIVEIRA (2003) e IBGE (2008; 2010).  

Org.: NASCIMENTO, P. A. G. (2008). 

Ano População Urbana População Rural Total

1950 10.113 43.127 53.240

1960 30.698 37.520 68.218

1970 46.784 17.744 64.528

1980 65.153 9.094 74.247

1991 78.205 6.372 84.577

2000 83.853 5.238 89.091

2007 88.132 4.595 92.727

2010 93.125 4.046 97.171
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Essas pessoas recém-saídas do campo vão para as áreas urbanas aumentando, assim, a 

quantidade da população urbana. Nos dias atuais mais de 95% da população de Ituiutaba vive 

na área urbana. 

 

3 Metodologia de Trabalho 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo foram analisados dados climatológicos da 

variável climática temperatura mínima do ar (dados horários) referente ao período integral do 

mês de maio de 2018, obtidos através da Estação Meteorológica Automática, pertencente ao 

Instituto de Meteorologia do Brasil (INMET), instalada no município de Ituiutaba - MG. Para 

se caracterizar a onda de frio, utilizou-se o percentil 5, onde chegou-se à temperatura 

representativa para uma onda de frio, temperaturas mínimas menor ou igual a 11,3ºC. 

Portanto, observou-se uma onda de frio entre os dias 19 a 23 de maio. Porém o mês todo foi 

estudado para melhor compreensão do fenômeno. 

Através de uma análise retroativa dos prontuários atendidos na Unidade de Pronto 

Atendimento do Município de Ituiutaba (UPAMI), foram coletados dados como: idade, sexo, 

diagnóstico clínico, endereço, procedência e data de atendimento. Foram incluídos na 

pesquisa os dados dos prontuários onde o houve o atendimento clínico do paciente e excluídos 

aqueles onde as fichas foram abertas, porém o paciente não aguardou atendimento médico. O 

critério para participar da pesquisa foi o diagnóstico clínico de Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM). 

Os dados foram organizados em planilhas e utilizadas no desenvolvimento de gráficos, 

tabelas e demais estatísticas, possibilitando uma análise conjunta da ocorrência do evento 

IAM e da variável climática temperatura mínima. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Com o intuito de verificar o comportamento dos atendimentos médicos, no município 

de Ituiutaba-MG, verificou-se uma taxa de atendimento do mês de maio, que foi o mês que 

tivemos a onda de frio ocorrendo. O número de atendimentos na UPAMI, com quadro de 

Infarto Agudo do Miocárdio teve uma variação pequena entre os primeiros quinze dias do 
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mês de maio, mantendo uma constante que se representou como média para este mês. Porém 

se analisarmos os outros quinze dias do mês de maio, observamos uma considerável alta, 

principalmente entre os dias 19 a 23, que foi justamente o período da ocorrência da onda de 

frio (Gráfico 1). É importante lembrar que a taxa média geral refere-se ao número total de 

internações sem distinção de faixas etárias. 

 

Gráfico 1: Número de Infartos para o mês de maio. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Ituiutaba - MG 

 

Ao ser analisada sazonalmente, a taxa apresentou uma tendência de aumento durante a 

onda de frio, ou seja, à medida que a temperatura apresenta variação de amplitude intensa e 

queda intensa de temperatura, sendo ela < ou igual a 13,1ºC (Gráfico 2), um quadro geral de 

relação entre fatores climáticos e doenças do aparelho cardiovascular são observados. 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nº de Infartos em Maio

Série1



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

333  

Gráfico 2: Temperatura Mínima do Mês de Maio de 2018 

 

Fonte: INMET 

 

Além da vasoconstrição que as temperaturas do ar mais baixas ocasionam, Sharovsky 

et al. ( 2004 apud SOUZA et al., 2012) sugerem ainda dois fatores fisiológicos que se alteram 

com temperaturas baixas. O primeiro seria a maior ocorrência de inflamações respiratórias 

que influenciam em patologias do sistema cardiovascular e o segundo seria a maior ativação 

dos fatores formadores de coágulos, ocasionando assim a maior ocorrência de doenças 

isquêmicas tais como o infarto.  

O frio provoca uma constrição nos vasos sanguíneos podendo aumentar assim as 

internações por hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, 

trombose e embolia. Serra (1974 apud NOGUEIRA et al., 2011) salienta que a tensão arterial 

diminui no verão e aumenta no inverno, favorecendo patologias como o infarto e o acidente 

vascular cerebral. 

Castro (2000 apud NOGUEIRA et al., 2011) aponta que o coração trabalha melhor em 

temperaturas mais altas, porque no inverno a temperatura corporal cai do seu normal (36,5°C) 

para um estado de hipotermia, e que nessa situação a capacidade de produção de energia é 

perdida, processo esse que pode ser fatal, sendo que a falência cardíaca é a principal causa de 

morte.  

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperatura em Maio



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

334  

O organismo, visando a geração de calor nos períodos mais frios, intensifica a 

atividade muscular ocasionando assim uma sobrecarga no coração. Sendo assim, a atividade 

cardíaca é mais eficiente em temperaturas mais altas (Pitton 2008 apud GENARO, 2011). 

Silva (2010) também aponta a importância do estudo sobre a influência da temperatura 

do ar na saúde humana, visto que os processos fisiológicos de termorregulação e regulação 

circulatória, responsáveis pela sensação de frio e calor, são dependentes da temperatura do 

ambiente atmosférico, e são vitais para que o ser humano desenvolva suas funções 

eficientemente. 

Com o aumento da temperatura há uma elevação da eliminação do suor que pode levar 

a uma redução do volume plasmático e queda da pressão arterial. Além disso, há aumento na 

viscosidade do sangue, causada pela concentração de hemácias, plaquetas e colesterol. A 

queda da pressão arterial reduz o fluxo sanguíneo nas arteríolas e as plaquetas junto com o 

colesterol, facilitam o aparecimento de trombos. Estes se envolvem em ateromas e pela 

interrupção do fluxo sangüíneo para os tecidos causam infarto do miocárdio ou acidente 

vascular cerebral, conforme o órgão afetado (KEATINGE 1986 apud RUMEL et al., 1993). 

Souza et al. (2013) afirma que para o de desenvolvimento de coronariopatias 

necessita-se de uma predisposição genética e fatores ambientais e ressalva que a influência de 

tais fatores sobre a saúde humana é complexa e necessita de uma avaliação conjunta e 

interdisciplinar dos profissionais de saúde e climatologia, dentre outros, para entender tal 

relação. 

 

Considerações Finais 

 

Com os resultados obtidos neste trabalho foi observado que a patologia do sistema 

cardiovascular, Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), é influenciada tanto pelas temperaturas 

mínimas como também pela variação da amplitude da temperatura, uma vez que ficou 

entendido que a temperatura do ar colabora bidirecionalmente para retirar o sistema 

cardiovascular de sua homeostasia e com isso provocar a ocorrência de patologias.  

Após a análise da associação dos dados referentes às variáveis climáticas e a taxa de 

atendimentos em pacientes com quadro de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), concluiu-se 

que a temperatura do ar é a variável que mais se correlaciona com o evento cardiovascular 
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Infarto (0,912 – Correlação de Person), sendo esta variável a mais explicativa para o aumento 

da taxa de ocorrência desse evento cardiovascular específico. Foi possível constatar que os 

tipos de tempo atmosférico atua de forma individualizada nas doenças do aparelho 

cardiovascular e nos grupos etários indicando que os efeitos do clima sobre a saúde são 

diversos e específicos, sugerindo a necessidade de mais estudos com a mesma abordagem em 

outros locais (municípios ou regiões) e por períodos mais prolongados. 
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Resumo: Este trabalho procurou analisar, através de um estudo prático, os possíveis impactos 

ambientais na cidade de Ituiutaba (MG), mais precisamente no empreendimento denominado 

“Jardim Sul II”, situado na zona sul da cidade. Para a realização deste trabalho, foram criadas 

como etapas metodológicas um levantamento bibliográfico, um trabalho de campo, além de 

posterior análise sobre as informações coletadas e discussão sobre os possíveis processos de 

degradação ambiental. Através dos resultados foi verificada a existência de processos erosivos 

existentes, deposição de sedimentos próximos às áreas de veredas, e também possível 

desrespeito com a delimitação de Áreas de Preservação Permanente de um córrego próximo. 

Dessa maneira, na visão do grupo, é necessário que mais pesquisas possam ser criadas sobre 

este empreendimento, trazendo conclusões definitivas sobre a existência de impactos 

ambientais. 

 

Palavras-Chave: Impactos Ambientais; Ações Antrópicas; Ocupação Urbana. 

 

 

Introdução 

 

Nos dias atuais, mais especificamente nos anos do recém-chegado século XXI, tem 

havido grandes debates acerca da questão ambiental. A crescente preocupação com a 

conservação do meio ambiente tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade, com ampla 

divulgação pela mídia e através de implementação de novas políticas com viés ambiental, 

frutos de cooperações e tratados internacionais que visam o mantimento de recursos naturais 

tão necessários para o atual modo de vida do ser humano. 

Não somente pensando na atualidade, a implementação de tratados nas conferências 

sobre meio ambiente também visa um futuro mais próspero para as futuras gerações que 
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virão. Portanto, devido a dependência do ser humano em relação aos recursos naturais, cada 

vez mais escassos com a grande exploração ambiental promovida pelo modo de vida 

consumista, é justificável que várias políticas e medidas mitigadoras de danos à integridade 

ambiental sejam aplicadas. 

No Brasil, tendo em vista promover o respeito mínimo ao meio ambiente, leis foram 

implementadas para especificar e regular os diversos tipos de atividades antrópicas em áreas 

naturais de forma a causar o mínimo de impactos relevantes. E como um exemplo de 

legislação ambiental existe a Lei Nº 12.651 (BRASIL, 2012) que determina as Áreas de 

Preservação Permanente que possuem o papel de assegurar o bem-estar das populações 

humanas através da preservação de recursos hídricos, proteção do solo, entre outras 

características. 

Tendo uma breve noção da importância da conservação do meio ambiente na 

atualidade, é necessário que exista um acompanhamento próximo da implementação de 

projetos com probabilidade de gerar significativos impactos ambientais que, caso 

comprovado, necessitarão de um Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental, segundo o CONAMA Nº 001 (BRASIL, 1986). 

Dentro desse contexto, a criação de um conjunto residencial na zona sul da área 

urbana do município de Ituiutaba, localizado na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba no estado de Minas Gerais (conforme figura 1), se tornou um agente transformador 

do espaço na área de sua construção, modificando a paisagem a sua volta que antigamente era 

composta apenas por pastos com árvores esparsas e resquícios de mata nativa próxima a 

cursos d’água. 
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Figura 1: Mapa de Localização do Município de Ituiutaba (MG) 

 

Fonte: Carvalho (2018). 

 

Portanto, devido ao tamanho do empreendimento imobiliário e sua capacidade de 

transformação espacial, vale analisar se as obras de construção também não tiveram potencial 

para causar impactos significativos ao meio ambiente, com possibilidade de alterar a 

integridade nativa presente na área. 

Desse modo, a presente pesquisa buscará analisar e discorrer sobre os possíveis 

impactos ambientais provocados pela implantação do loteamento do residencial “Jardim Sul 

II”, em Ituiutaba (MG). Assim, para uma maior compreensão da mesma, também foram 

estipulados alguns objetivos específicos, sendo eles: a averiguação da área do loteamento; a 

identificação de possíveis danos ao meio ambiente ao redor; e discussão sobre a conjuntura 

dos impactos observados. 
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2 Materiais e Métodos 

 

2.1 Área de Estudo 

 

A figura 2 (a seguir) que foi retirada do software Google Earth nos indica que até o 

final do ano passado (2017) não havia sido realizada a pavimentação, o que de certa forma 

revela o estado inicial da implementação do loteamento do condomínio Jardim Sul II, apenas 

com demarcação de loteamento e terraplanagem. 

 

Figura 2: Imagem de Satélite com Detalhamento da Área de Estudo 

 

Fonte: Google Earth (2018). 

 

Vale salientar que este empreendimento está sendo implementado na zona sul da área 

urbana de Ituiutaba (MG) em frente a um novo conglomerado de habitações populares 

chamados de Nova Ituiutaba 1,2,3 e 4. Também pode-se inferir que devido à proximidade 

com o campus pontal da Universidade Federal de Uberlândia poderá contribuir com a 

valorização do empreendimento, indicando processo de especulação imobiliária. 
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2.2 Metodologia de trabalho 

 

Para que a realização desta pesquisa possa alcançar resultados satisfatórios no que 

condiz a proposta do tema, foram estipuladas algumas etapas metodológicas sendo elas: 

1) Levantamento bibliográfico através da pesquisa de livros, artigos, trabalhos 

publicados, periódicos, entre ouros meios de informação que possam ser úteis no que 

concerne a apresentação dos principais conceitos e práticas fornecidas por autores que 

abordam esse tema, de forma a contribuir e enriquecer a discussão do trabalho; 

2) Caracterização da área de estudos do qual foi definido o recorte espacial que foi 

alvo das pesquisas voltadas à análise de possíveis impactos relacionados à implantação do 

residencial em questão; 

3) Trabalho de campo na área de implantação do residencial, etapa esta que foi 

primordial na coleta de informações e dados primários do local, onde foi possível identificar e 

relatar através de fotografias os principais possíveis impactos ambientais devido a construção 

do condomínio Jardim Sul II; 

4) Síntese das informações coletadas, ficando nesta etapa a organização dos dados 

adquiridos no trabalho de campo que serão posteriormente analisados e discutidos. 

5) Análise final dos resultados obtidos, onde foi possível discorrer ponto a ponto todas 

as informações coletadas e sintetizadas, apontando os principais fatores de possíveis impactos 

encontrados na área de pesquisa, além de fazer uma previsão sobre o cenário futuro. 

 

2.3 Referencial teórico 

 

 De acordo com a área a ser analisada, é necessário considerar que a implantação deste 

empreendimento poderá alterar características e dinâmicas naturais existentes, ou até mesmo 

criar processos potencialmente degradantes. Neste sentido, é compreensível levar em 

consideração a possibilidade de alteração do ciclo hidrológico nessa nova área urbana. Assim, 

conforme Tucci (2003), 

O ciclo hidrológico sofre fortes alterações nas áreas urbanas devido, principalmente, 

à alteração da superfície e a canalização do escoamento, aumento de poluição devido 

à contaminação do ar, das superfícies urbanas e do material sólido disposto pela 

população. Esse processo apresenta grave impacto nos países em desenvolvimento, 

onde a urbanização e as obras de drenagem são realizadas de forma totalmente 

insustentável (TUCCI, 2003, p. 36) [...].  



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

342  

 

Tendo noção de que a área do empreendimento está disposta sobre um terreno com 

considerável taxa de declividade, para Miyazaki (2017) as áreas urbanas são locais em que as 

alterações são mais nítidas e expressivas, uma vez que o processo de ocupação do relevo 

envolve a retirada da cobertura vegetal, o corte de taludes, o aplainamento da topografia e a 

formação de aterros, tudo para implantação de loteamentos e outros empreendimentos para 

fins lucrativos. Neste processo de ocupação o solo fica sem nenhuma cobertura e quando 

ocorrem chuvas intensas e constantes, tais partículas do solo são transportadas por meio do 

escoamento superficial para as áreas mais baixas do relevo, isto é, no compartimento 

geomorfológico fundo de vale, podendo formar uma camada de deposição onde predominam 

materiais oriundos do processo de terraplanagem. 

Já Alves (2016) aponta que o ambiente urbano é cenário de diferentes impactos 

socioambientais que afetam o equilíbrio dinâmico dos processos naturais, onde diversos 

condicionantes podem acelerar os processos erosivos em tempo histórico, destacando-se o 

homem como agente principal de tais processos devido a expansão da malha urbana, que tem 

se manifestado em feições erosivas lineares do tipo sulcos, ravinas e voçorocas. 

Tendo compreensão de que a implementação das áreas de loteamento e arruamento do 

residencial estão em volta de cursos d’água, faz-se necessário averiguar a integridade das 

Áreas de Preservação Permanente ali existentes. 

Portanto em relação a legislação ambiental sobre APPs, que está presente na área de 

estudos desse trabalho, pode-se dizer que de acordo com a própria Lei Nº 12.651 (BRASIL, 

2012, s/p), 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de:(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; 

 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 
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a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

 

A violação das Áreas de Preservação Permanente com retirada da vegetação nativa, ou 

a provocação de novos processos no solo como erosões (conforme citado anteriormente) 

podem ser caracterizadas como impactos ambientais. Desse modo, conforme o artigo Nº 001 

da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 001, (BRASIL, 1986, 

s/p), a definição de Impacto Ambiental é abordada da seguinte maneira, 

[...] considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Tendo sido mostrado os principais conceitos norteadores dessa pesquisa, o trabalho 

dará continuidade à investigação com a exposição das análises e discussões à respeito dos 

prováveis impactos ambientais provocados pela construção do residencial Jardim Sul II em 

Ituiutaba (MG). 

 

3 Resultados e Discussão 

 

Através da realização dos procedimentos metodológicos, foi possível chegar ao 

resultado deste artigo, com a efetuação de análise dos dados primários coletados em campo, 

algo primordial para a compreensão de possíveis impactos que o projeto de instalação de um 

novo condomínio poderia causar na área de pesquisa. 

Ao realizar o trabalho de campo na área de estudo, localizada na porção sul da área 

urbana do município de Ituiutaba (MG), foi averiguado uma série de possíveis problemas 

ambientais, tais como o aceleramento de processos erosivos, dos quais formaram sulcos, 

erosões remontantes, possível comprometimento de nascentes e do curso d’água próximo, no 

caso o córrego Buriti conforme será apresentado nas imagens e analisado a seguir. 
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Figura 3: Arruamentos do Residencial Jardim Sul II 

 

Fonte: Silva (2018) 

 

No começo do trajeto pelo condomínio, a partir da entrada já foi possível observar que 

o empreendimento inicia em uma área de topo de vertente por onde passa a rua principal de 

acesso a esse novo loteamento, sendo assim, os novos arruamentos descem em direção a parte 

mais baixa do relevo sem apresentar quaisquer tentativas de projetos de ruas que seguissem o 

formato do relevo apresentado em contrapartida, arruamentos longos com sentido direto de 

cima a baixo, o que poderia aumentar a velocidade de escoamento das águas pluviais. Tal 

declividade pode ser observada através da figura 3 A, onde se inicia o loteamento, vale 

ressaltar que os arruamentos vão desde a parte mais alta, como já citado anteriormente, até a 

parte mais baixa, próxima ao córrego Buriti. 

Nota-se também a presença de bueiros para coleta de águas pluviais, tendo os mesmos 

sido implantados nas ruas com distanciamento a cada 150 metros conforme a figura 3 B. No 

entanto, devido a taxa de declividade e o comprimento das ruas (principalmente as ruas 

laterais, sentido cima a baixo, que dão acesso ao condomínio), não se sabe se esses bueiros 

serão suficientes para coletar toda a água que pode precipitar em épocas chuvosas como os 

inícios de anos. 
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Figura 4: Processos Erosivos no Empreendimento 

 

Fonte: Silva e Torres (2018). 

 

Ao longo do percurso pelo loteamento do condomínio jardim Sul II, foi possível 

identificar que não é todo trajeto da rua que possui a guia (meio fio) para o escoamento 

superficial da água, durante os períodos chuvosos (figura 4 B). Por estar situado em uma área 

com declividade, o escoamento superficial tem aumento de sua velocidade, e quando há essa 

falta de planejamento, ocorre a aceleração dos processos erosivos, como a formação das 

erosões remontantes, vista na figura 4 C e D. 

Na figura 4 A ainda é possível visualizar que devido à falta de guia para canalizar a 

água, a mesma se deslocou para o terreno ao lado, provocando processos erosivos 

inicialmente superficiais. No entanto, já se pode ver que há um pequeno aprofundamento do 

solo no que se pode chamar de sulcos. Caso não haja monitoramento adequado esses sulcos 

poderão se transformar em ravinas ou processos erosivos ainda maiores. 

Ainda em relação à figura 4, no caso a D, a erosão provocada pela falta de guia para a 

canalização da água, mostrou que o perfil do asfalto utilizado neste empreendimento é de uma 
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espessura muito fina, e logo abaixo o asfalto é visível a existência de pequenas pedras britas. 

Ao que parece, o projeto de pavimento pode ser insuficiente para sustentar o transporte de 

veículos automotivos por um longo período, pois esses arruamentos estão aparentemente 

sendo sustentados pelo solo natural, sem nenhum tipo de estrutura de reforço que possa 

manter a qualidade do pavimento à longo prazo. Como em outras ruas da cidade de Ituiutaba 

(MG), devido à fina camada de pavimento, pode-se encontrar inúmeros processos de desgaste 

do asfalto, com exposição do solo avermelhado, por não suportar as intempéries e as 

atividades antrópicas. 

 

Figura 5: Voçoroca Próxima à Rua 

 

Fonte: Silva e Torres (2018). 

 

Indo em direção ao final do percurso realizado no condomínio Jardim Sul II, foi 

notado a falta de vegetação, como mostra na figura 5A e C, onde deveria ser respeitado a 

margem de vegetação, não deixando o solo exposto, que evitaria o aceleramento da erosão.  

Também foi observada uma voçoroca antiga no mesmo local (figura 5B) sendo ela mais 

antiga, por possuir vegetação ao redor, porém poderá ser prejudicada por conta da exposição 

do solo, sem a vegetação. Ressalta-se que o empreendimento imobiliário degradou a 

vegetação em torno da antiga voçoroca que, aparentemente, levou vários anos para ser contida 

pela vegetação nativa. Ao que parece essa voçoroca possui ao menos 20 metros de 

profundidade, e está a mais ou menos 10 metros de distância de uma das ruas. Caso o 

empreendimento realmente tenha retirado parte da vegetação ao redor da voçoroca, haverá 

possibilidade de sua reativação indo de encontro a rua mostrada nas imagens da figura 5. 
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Figura 6: Nascente de Córrego Próximo ao Empreendimento 

 

Fonte: Carvalho, Silva e Torres (2018). 

 

No trecho final do campo, foi encontrada uma das nascentes do córrego Buriti como 

mostra na figura 6 A e D, nascente essa que pode ser identificada pela presença de vegetação 

esverdeada (mato verde) em contraste das demais amareladas, um sinal de umidade e de 

afloramento do nível freático, sendo ele na parte alta da área de estudo. Essa nascente começa 

seu processo de entalhamento a partir do ponto registrado na figura 6 C. Porém o local da 

nascente do rio, como mostra na figura 6 B, a vegetação que deveria existir para evitar o 

desaparecimento da nascente, evitando os processos erosivos, não está presente, não existindo 

assim cobertura vegetal suficiente para protegê-la. Através de medição, notou-se que a partir 

da rua ilustrada na figura 6 B até a nascente, não existe distanciamento mínimo de 30 metros 

como exigido na legislação. Caso seja considerada toda a área de ação antrópica, que 

compreende desde onde houve a terraplanagem e retirada de vegetação nativa, até no máximo 

uma distância de 10 a 15 metros entre essa área antropizada e a nascente, demostrando um 
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grave risco a integridade da nascente e seu curso d’água, além de apresentar também um 

grave desrespeito à legislação ambiental. 

 

Considerações Finais 

 

Após análises feitas na área de estudo, percebeu-se que houve um aceleramento dos 

processos erosivos, comprovando que no local não teve o planejamento em deixar uma porção 

da cobertura vegetal para evitar as partículas do solo serem levadas. Notou-se que a área de 

estudo não existe uma distância de área preservada, conforme exigido na legislação ambiental 

em relação a Área de Preservação Permanente o que pode contribuir para a degradação da 

integridade do afloramento do nível freático e do curso d’água do córrego Buriti. 

Vale ressaltar que esses impactos ambientais sem o planejamento prévio e posterior 

monitoramento na área de implementação do empreendimento demonstra como o mercado 

imobiliário atua sem discriminação com a conservação do meio ambiente que no caso da área 

de estudo se trata de domínio do Cerrado com várias espécies, como a buritis e veredas. 
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Resumo: A atual situação hídrica nacional gera a redução na oferta de energia, e 

consequentemente faz elevar o preço da energia elétrica através das bandeiras tarifarias, 

onerando os custos para o consumidor (inclusive dos cofres públicos), o que é o caso da 

Universidade Federal de Uberlândia/Campus Pontal. Diante do exposto, este estudo tem como 

objetivo analisar o impacto do uso do temporizador no consumo de energia, para uso eficiente 

deste recurso. Para o estudo será usado um temporizador, com a finalidade de suspender o 

fornecimento de energia em períodos de ociosidade e um medidor digital para monitorar o 

consumo. O estudo está em andamento e terá duração de 90 dias. Durante este período o 

bebedouro funcionará de forma intercalada, sendo 3 dias com o temporizador desativado (sem 

suspensão do fornecimento de energia) e 3 dias com temporizador ativado, suspendendo o 

fornecimento de energia em longos períodos ociosos. Quando o temporizador estiver ativado, 

será disponibilizado energia de segunda feira a sexta feira das 6:40 às 22:40, nos sábados das 

6:40 às 17:30 e no domingo o temporizador não disponibilizará energia para funcionamento 

do aparelho. Será utilizado como referência um bebedouro de uso coletivo, localizado em área 

de grande fluxo na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, que foi escolhido 

após observações realizadas pelos autores. O projeto está sendo financiado pela Universidade 

Federal de Uberlândia. Como hipótese, acredita-se que haverá redução de 34,92% no 

consumo de energia do bebedouro. Com a finalização do estudo será possível comprovar ou 

refutar essa hipótese. 

 

Palavras-Chave: eficiência; desperdício; recursos. 
 

Projeto financiado pela Prefeitura Universitária/Campus Pontal. 
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Resumo: Diante do aumento na quantidade de cursos de Geografia na modalidade à distância 

têm-se aberto novas fronteiras de discussão da prática docente. Este artigo enfoca no ensino 

de duas matérias tradicionais no ensino superior de Geografia, a Geografia Econômica e a 

Geografia Política unificadas em uma única disciplina, lecionada durante o segundo semestre 

de 2016 no curso de licenciatura em Geografia da Faculdade Pitágoras-Unopar. Trata-se dos 

desafios impostos pela mediação das tele-aulas com o contributo dos desafios e da 

metodologia de seleção das temáticas e tratamento em sala de aula. Tem como objetivo 

apresentar o caminho trilhado, tecendo considerações a respeito das escolhas didáticas e 

sugestões de temas e textos a serem trabalhados.  

 

Palavras-Chave: Tecnologias da Informação e comunicação (TIC); Prática docente; 

Geografia Econômica e Política; Ensino à distância. 

 

 

Introdução 

 

Em um período de expansão acentuada dos cursos de educação à distância, com 

especial atenção as licenciaturas, questões ligadas ao ensino de disciplinas acadêmicas em 

“moldes” não convencionais voltam-se para o centro do processo de ensino-aprendizagem. 

Estas questões estão ligadas não somente à natureza da modalidade à distância, mas da 

própria estrutura temática e andamento das disciplinas. É dentro deste conjunto de restrições e 

de potencialidades na qual o professor deverá atuar como intermediador.  

Neste contexto, este trabalho trata de um relato estrutural do processo de criação das 

aulas, seleção (e exclusão) de conteúdos e interação com os discentes durante a disciplina de 

Geografia Econômica e Política ministrada no 6° (sexto) semestre do curso de licenciatura em 

Geografia da Faculdade UNOPAR-PITÁGORAS, durante o segundo semestre de 2016. 
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Assim sendo, o artigo está divido em duas partes, a primeira lida resumidamente com 

o formato das aulas e do material didático, enquanto que a segunda aborda o processo de 

seleção dos temas fundamentais e sua apreciação. Procurou-se estabelecer, a partir dos 

desafios enfrentados e das potencialidades de ensino, um elo comum entre as diferentes 

temáticas e compartilhar uma experiência de prática docente tangenciada pelas novas 

tecnologias. 

  

2 Formato da Aula e Material Didático  

 

Em linhas gerais, a estrutura de ensino no curso de Geografia à distância da UNOPAR 

(semipresencial) segue a seguinte estrutura básica: as Tele-aulas são presenciais (geralmente 

quatro ou três) e devem abordar temas gerais (Quadro 1) de uma determinada disciplina, as 

aulas são precedidas ou complementadas pela aula-atividade (uma atividade desenvolvida 

como complemento à tele-aula presencial) que são executadas nos pólos de ensino e 

acompanhadas por intermédio de tutores e pelo professor. A ementa da disciplina de 

Geografia Econômica e Política têm o seguinte conteúdo:  

Geografia Política e geopolítica. Conceito e fundamentos da Geografia Econômica. 

Os sistemas econômicos: o capitalismo e a economia planificada. A nova ordem 

mundial. Os blocos econômicos. Globalização. Divisão internacional e territorial do 

trabalho. Produção econômica no Brasil. Industrialização e Grandes Complexos 

Industriais no Brasil. (UNOPAR, 2017, p.38). 
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Quadro 1: Síntese das aulas e temas abordados, nas aulas de Geografia Econômica e Politica, 

no curso de Geografia à distância da UNOPAR, segundo semestre de 2016 

 

Fonte: Autoria própria, 2017.  

 

A aula-atividade geralmente é composta de um texto e de uma lista de perguntas que 

os alunos devem responder sobre o texto. As dúvidas e respostas são enviadas pelo chat ao 

professor que realiza as ponderações necessárias. Existem outros mecanismos de interação 

que envolve professores e alunos como fóruns, por exemplo.  

A grande fraqueza do material é a dificuldade em manter-se atual em cenário de 

incertezas geopolíticas, ressalvando-se a boa qualidade da abordagem em conceitos 

fundamentais. O remédio para este problema foi complementar o material com aulas que 

trouxessem temáticas novas (para mais, ver seção a seguir).  

O material começa pela Geografia Política e depois aborda Geografia Econômica. 

Tomei Tomando a liberdade de inverter a ordem dos assuntos, na medida em que princípios 

básicos da economia (não tratados no material didático) como escassez, competição e algumas 

teorias econômicas refletem nas próprias relações entre os Estados-Nação. Portanto, é 
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possível uma leitura da Geografia Política através da Geografia Econômica, cruzando em 

assuntos comuns como Globalização e blocos econômicos, por exemplo.  

Procuramos abordar visões diferentes a respeito de um mesmo assunto, em 

Geopolítica é comum que o campo investigativo seja dominado por preconceitos políticos ou 

por narrativas heróicas de resistência ou de conquista. Questões como a ascensão chinesa e o 

papel dos Estados Unidos são desafios neste sentido, por esse motivo, é necessário adotar um 

tom cauteloso. 

 

3 Metodologia para Seleção de Temas Fundamentais 

 

Os temas fundamentais foram escolhidos devido a sua relevância ou 

complementaridade com o material didático da disciplina. A natureza da própria disciplina, 

que divide duas subáreas da Geografia: A Geografia Econômica e da Geografia Política exige 

que se mantenham atualizadas as bases conceituais.  

No caso da Geografia Política, a disciplina de Geopolítica irá demandar atualizações a 

respeito de temas internacionais. A dinâmica do Sistema Internacional (SI) e das constantes 

ranhuras nos blocos econômicos e dinâmicas de poder entre as grandes potências globais 

apresentam temáticas novas a cada ano. Optamos por trabalhar a ascensão da China e os 

rearranjos geopolíticos decorrentes da crise na Síria. Por esse motivo o foco das tele-aulas 

residiu basicamente não só em exemplos aplicados de teorias já sedimentadas em ambas as 

áreas, mas um duelo constante com o noticiário geopolítico e econômico.  

Pela Geografia Econômica, a situação de fragilidade no campo nacional e 

internacional reflete em mudanças na hierarquia internacional de poder. Mais recentemente, 

fenômenos como a ascensão do Estado Islâmico e os conflitos indiretos entre as grandes 

potências (ligadas a proxy war  por exemplo). 

Da distância da preparação da aula para a sua transmissão ao vivo (cinco meses em 

média) acontecimentos imediatos exigem que o professor esteja sempre atento às mudanças 

no panorama global.  

Um exemplo prático pode ilustrar essa questão: Ccostuma-se estudar as atitudes norte-

americanas com respeito ao resto do globo como alternando entre posições isolacionistas e 

intervencionistas (GRAY, 2008). No entanto, a segunda guerra no Iraque é um caso clássico 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

357  

da aplicação da segunda, onde influenciados pelo chamado “Neoconservadorismo” deu inicio 

à um ciclo de “exportação” do modelo de Democracia norte-americana para países do Oriente 

Médio que tem na família Bush seus principais expoentes. No entanto, a eleição de Donald 

Trump nos Estados Unidos (2017) parece ter colocado uma interrogação neste modelo de 

política externa, na medida em que até agora (Jul/2017) as suas linhas parecem pouco coesas. 

Lembrando que o próprio se elegeu com uma retórica isolacionista conhecida como “America 

First”.  

 

4 Discussão: Temas Abordados e Processo Didático 

 

Em Geografia Econômica, o desafio foi condensar os princípios econômicos 

fundamentais para a compreensão do contexto econômico dos principais estudos e teorias da 

Geografia Econômica. Para isso foram utilizadas algumas obras clássicas em introdução à 

economia (MANKIW, 2009; SOWELL, 2007; ROSSETI, 1993). Como observado, utilizamos 

de um texto introdutório sintético escrito por (autores, ano) esposando os princípios definidos 

por Mankiw (2009). 

No processo de elaboração das aulas para Geografia Política um dos principais 

problemas enfrentados é a escassez de bons textos sobre Geopolítica em português que sejam 

sintéticos e que permitam ao aluno raciocinar rapidamente sobre os conceitos (de até cinco 

parágrafos). Temas recentes como o conflito na Síria ainda não foram digeridos pela 

academia com bons resultados, que privilegia temas regionais (como o futuro do 

MERCOSUL, por exemplo) e são poucas as coberturas jornalísticas de qualidade. Por isso, as 

melhores fontes encontradas foram de agências de inteligência ou revistas acadêmicas 

estrangeiras como Stratfor, Foreign Affairs, Geopolitical Futures e o jornal The Atlantic. 

 

4.1 Aula 01: princípios de economia e principais escolas de pensamento econômico 

 

É essencial que os alunos compreendam a Economia como ciência da escassez, esse 

entendimento serve para que se insiram dentro do discurso usual dos economistas dentro e 

fora da academia. De acordo com Sowell (2007) economistas pensam mais em termos de 

incentivos e restrições enquanto em outras áreas das humanidades pensam-se mais em termos 

de objetivos e de sua desejabilidade  
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Optamos por abordar primeiramente os “princípios” ao invés das “Teorias” 

econômicas, o que difere da abordagem mais comum na Geografia que enfoca diretamente as 

teorias, agregando-as por simpatia com as vertentes ou filiações teóricas expressas pelos 

geógrafos. A vantagem desta abordagem é que o aluno pode, posteriormente, analisar as 

teorias econômicas de acordo com suas particularidades na aplicação, hierarquia ou posição 

que ocupam nas variadas vertentes teóricas. Estes princípios foram trabalhados em sala pelos 

tutores a partir do texto de (VERSIANI et AL, S/D).  

Outro aspecto reforçado foi a centralidade dos preços na cadeia produtiva, a 

transmissão da informação e a coordenação das atividades econômicas. Essa cadeia produtiva 

será essencial para a formulação das teorias locacionais da Geografia Econômica. 

 

4.2 Aula 02: abrangência da Geografia Econômica: 

 

Foram abordadas algumas das principais teorias locacionais da Geografia. Estas 

teorias clássicas, encontram-se relacionadas a três fatores: a matéria-prima, o mercado 

consumidor e a mão de obra (MOREIRA, 2014) e são herdeiras diretas dos estudos de Alfred 

Kroeber, Walter Isard dentre outros. O objetivo é que o aluno compreenda o papel que estes 

três elementos possuirão para toda a cadeia produtiva. Para isso é necessário definir o escopo 

da Geografia Econômica e qual sua unidade ou objeto de estudo. Um bom resumo de nossa 

proposta segue as definições de Moreira (2014): 

Geralmente, o estudo da geografia econômica se atém ao estabelecimento, do qual 

deriva o conceito de industrialização, como sendo o aumento e difusão numérica dos 

estabelecimentos no espaço de um país, e da teoria da indústria, como sendo o estudo dos 

problemas e características da localização do estabelecimento. Toma, assim, o 

estabelecimento industrial pela indústria e o fenômeno de industrialização da sociedade 

consequentemente pelo aspecto basicamente estatístico (MOREIRA, 2014, p.101-102). 

A fim de comparar as permanências e as transformações ao longo da história do 

campo de estudo da Geografia Econômica utilizei o exemplo da obra de Walter Schmidt 

“Geografia Económica” (1943 [1925]). Uma rápida folheada no livro e a observação de seu 

sumário são suficientes para demonstrar algumas conexões e disparidades entre os estudos 

clássicos e os “modernos”: veementemente a escala de análise.  
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4.3 Aula 03: dinâmicas internacionais, blocos regionais e globalização 

 

Nesta aula entramos na discussão de alguns conceitos das Relações Internacionais tais 

como atores internacionais e as dinâmicas do comércio global (fechando uma discussão a 

respeito dos Estados Nacionais), privilegiando a Geopolítica e suas temáticas tradicionais.  

Demos ênfase na reflexão a partir dos blocos regionais e sua tipologia, tendo como exemplo 

máximo o caso da União Européia e suas vantagens e desvantagens, tampouco a sua 

sobrevivência no longo prazo. Por fim, o fenômeno de globalização foi estudado a partir de 

suas potencialidades, limites entendimento e críticas tendo como eixo as abordagens 

tradicionais expostas no sistema de ensino e reproduzidas pelo material didático da disciplina 

(ZANATTA; ROCHA, 2015). 

 

Conclusão 

 

As experiências aqui compartilhadas neste texto a respeito do processo de docência 

devem servir como suporte ou de contribuição à discussão a respeito das novas modalidades 

de ensino, refletindo seu viés mais prático e dentro das limitações e potencialidades abertas 

pelo ensino a distância. A metodologia para seleção de temas e os comentários e sugestões de 

bibliografia e abordagem podem auxiliar o professor na condução de aulas com semelhante 

temática. Não significa que sejam caminhos definitivos, mas que foram trilhados com 

resultado razoável na apreensão e reforço de parte importante do conteúdo da Geografia 

Econômica e Política. 
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Resumo: Em 2003 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei nº10.639, 

que modifica a lei nº 9.394 de 1996 , e inclui o estudo da História da África e dos Africanos, a 

luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil. No artigo abordaremos a ideia de dimensões e conceitos, e de 

como a Geografia e seu aprendizado é importante nesse processo de aplicação da lei e o papel 

do professor de geografia na intenção de acabarmos com as desigualdades raciais traremos os 

principais aspectos destas vertentes para deixar claro o quão é possível ensinar geografia que 

não sirva de sustentação as desigualdades raciais. 

 

Palavras chave: Lei nº10.639; ensino de Geografia; desigualdade racial. 

 

 

Introdução 

 

A geografia pode ser a disciplina com a capacidade de relacionar os conceitos 

formadores de opiniões e associações, bem como diminuir ou aumentar as desigualdades 

raciais através da formação destes conceitos, por isso, tomamos como norte trabalhos de 

autores que permitiram concepções de como a geografia pode ser usada à favor da Lei 

nº10.639. Para isso, no presente artigo traremos a Lei nº 10.639  e sua aplicabilidade, 

salientando alguns fatos históricos, e suas dimensões no que tange a lei e o ensino de 

Geografia. Ao longo do artigo abordaremos de forma sucinta o que é a lei, suas possíveis 

interpretações e alterações, seus desdobramentos e como os agentes presentes nas práticas 

educativas podem colocá-la efetivamente em prática. A lei 10.639 de 2003, alterou a lei 9.394 

de 1996, que estabelecia as diretrizes e bases da educação nacional. Em 9 de janeiro de 2003, 

depois de muita luta dos Movimentos dos Direitos Negros, o então presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, sancionou a lei 10.639. 
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Sancionada desde então, hoje é um instrumento de grande ajuda na luta contra a 

desigualdade racial e seus derivados, porém na época muitos militantes dos Movimentos 

Negros sabiam que a lei era só o começo de uma grande batalha, agora travada dentro e fora 

do ambiente escolar já que a lei é somente um instrumento que obriga o ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira, porém uma lei não muda os pensamentos construídos por uma 

sociedade racista em torno do tema, aí se via o desafio de reunir a comunidade escolar e 

sincronizar o sistema de ensino onde professores de matérias que não abrangem o tema 

diretamente não se sentem responsáveis pela propagação das desigualdades raciais. 

Ela encontra um ambiente escolar composto majoritariamente por atores que não 

foram preparados para construir uma educação anti-racista, bem como materiais 

pedagógicos inadequados e portadores de aspectos que oferecem sustentação à 

reprodução do racismo. É neste ambiente que alguns professores, pais, 

coordenadores pedagógicos, direções escolares, bem como ativistas anti-racismo, 

travarão disputas por interpretações na aplicação da Lei. Mas, não apenas no 

ambiente escolar: Academia, movimentos sociais e Estado, todos envolvidos com 

produção e difusão de materiais de referência, articulação e capacitação de órgãos e 

instituições definidoras e executoras de políticas educacionais, produção e difusão 

de conhecimento, entre outros, são arenas de disputa fora da escola, mas também 

fundamentais para a implementação da Lei 10.639.(SANTOS, 2011, p. 7 e 8) 

 

De acordo com SANTOS, 2011, podemos afirmar que a lei veio sim como um 

instrumento de luta contra as desigualdades sociais, porém sabemos que os professores não 

foram preparadas para a efetividade na aplicação desta lei, já que os professores são os 

maiores agentes de aplicação, desde que estejam realmente capacitados para tal propósito. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

Tomamos como norte trabalhos de autores que permitiram concepções de como a 

geografia pode ser usada à favor da lei nº10.639. Para isso, no presente artigo traremos a lei 

nº. 10.639  e sua aplicabilidade, salientando alguns fatos históricos, e suas dimensões no que 

tange a lei e o ensino de Geografia. Ao longo do artigo abordaremos de forma sucinta o que é 

a lei, suas possíveis interpretações, seus desdobramentos e como os agentes presentes nas 

práticas educativas podem colocá-la efetivamente em prática.Para melhor desenvolvimento do 

trabalho e compreensão do quadro referente a aplicabilidade da lei 10.639 e o ensino de 

Geografia, utilizamos autores como SANTOS, Renato Emerson; BOBBIO, Norberto; e 
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GOMES, Norma Lino. Autores que possibilitaram a melhor combinação referencial sobre o 

tema proposto no trabalho. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

3.1 A lei 10.639 e suas alterações 

 

 Em 1996 foi aprovado pelo então presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso, a  

lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências.  

   Em 2003 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei Nº10.639, 

que modifica a lei nº 9.394 ,e em seu primeiro parágrafo deixa claro a sua mudança onde  1o o 

conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá na BNCC( Base Nacional 

Comum Curricular) o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do 

Brasil (Presidência da República,Casa Civil,Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2003). Com 

isso se torna obrigatório o ensino obrigatório da História e Cultura Afrobrasileira e Africana, 

A lei 11.645/2008 altera a lei 9.394/1996, modificada pela lei 10.639/2003, e tem em uma das 

suas principais características de alteração a introdução dos direitos indígenas assim como já 

estabelecidos a obrigatoriedade do ensino das cultura afro brasileira, fazendo com que 

também se tornasse obrigatório  o ensino das matrizes indígenas. 

 

3.2 Desenvolvimento Teórico 

 

    Para melhor desenvolvimento do trabalho e compreensão do quadro referente a 

aplicabilidade da lei 10.639 e o ensino de Geografia, utilizamos autores como SANTOS, 

Renato Emerson; BOBBIO, Norberto; e GOMES, Norma Lino. Autores que possibilitaram a 

melhor combinação referencial sobre o tema proposto no trabalho. Em seu artigo A LEI 

10.639  e o Ensino de Geografia: Construindo uma agenda de pesquisa-ação, publicado em 

2011 pela Revista Tamoios,  o autor nos leva a reflexão de como chegamos até a sanção da lei 
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em 2003 e de como está sendo aplicada e de como deveria estar sendo aplicada, nos fazendo 

pensar os caminhos que extrapolam o cotidiano escolar e chegam a atingir outras esferas do 

Estado que também são agentes na aplicação desta lei. O autor em suas considerações nos traz 

um conceito que ele classifica como dimensões, e em sua visão de como a Geografia e seu 

aprendizado é importante nesse processo de aplicação da lei, nessas dimensões em que estão 

voltadas para o ensino da Geografia fica claro o papel do professor de geografia na intenção 

de acabarmos com as desigualdades raciais. A partir deste artigo organizamos uma tabela em 

que reunimos as dimensões classificadas pelo autor e suas principais características como 

conceito também definida pelo autor. 

A seguir a tabela demonstrativa: 
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Tabela 1: Dimensões e conceitos no ensino da Geografia, segundo SANTOS, 2011 
 

DIMENSÕES 

Da associação 

entre grupos 

raciais e regiões 

(geoculturais) de 

origem. 

Da divisão dicotômica 

do mundo (desde 

Ratzel) entre países 

desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. 

Da difusão da 

monocultura do tempo 

(espaço) linear, pela 

forma como se trabalha 

o papel da técnica como 

dimensão evolutiva. 

Da visão do mundo 

contemporâneo como 

sendo o 

transbordamento de 

processos econômicos, 

políticos, sociais, 

militares e culturais da 

Europa. 

Da difusão de uma visão tecnicista e cartesiana 

de mundo, p. ex., pela forma como ensinamos 

Cartografia. De uma forma de representação 

espacial, ela é transformada em única forma de 

expressão espacial do mundo, critério de verdade 

e de existências naturais e sociais, decorrente das 

possibilidades da racionalidade técnica 

subjacente ao processo de elaboração dos mapas. 

CONCEITOS 

Dá esteio à 

permanência da 

ideia de raça 

enquanto 

reguladora de 

comportamentos

, valores e 

relações sociais, 

econômicas e de 

poder; 

E, no meio deles, os 

países “em 

desenvolvimento”, o 

que (a) reforça a ideia 

de uma evolução linear 

cujo futuro único do 

mundo é seguir o 

caminho dos chamados 

“desenvolvidos”, e (b) 

confere poder nas 

relações sociais aos 

indivíduos e grupos 

cuja historicidade, 

geograficidade e 

“corporeidade”, são 

remetidos à herança e 

ligação com estes 

países e povos ditos 

“desenvolvidos” e, 

portanto, superiores; 

p. ex., na maneira como 

é trabalhado o conceito 

de paisagem, através da 

divisão entre 

“paisagens naturais” e 

“paisagens 

humanizadas”, estas 

últimas sendo sempre 

(evolutivamente) a 

expressão dos avanços 

tecnológicos sobre a 

materialidade terrestre. 

Assim, paisagens que 

são fruto de 

experiências 

simultâneas aparecem 

como sendo paisagens 

do passado, paisagens 

do presente e paisagens 

do futuro; 

O que aparece com toda 

força na forma como se 

ensina sobre os outros 

continentes, cujos 

referenciais históricos e 

espaciais de 

periodização e 

regionalização 

aparecem sempre como 

resultantes diretos dos 

processos e interesses 

eurocentrados, portanto, 

como se não houvesse 

protagonismo neles; 

Que são, melhor dizendo, limitados por esta 

racionalidade às formas científico ocidentais de 

ver o mundo, de expressar referenciais de espaço, 

de tempo e das existências sociais. Esta forma 

como se trabalha e ensina a Cartografia Escolar 

dá aos mapas oficiais um caráter de expressão da 

verdade que é poderoso instrumento de poder 

através da produção de não existências de grupos 

sociais, conflitos, saberes, experiências e formas 

de relação com o mundo. 

Fonte: A Lei 10.639 e o Ensino de Geografia: Construindo uma agenda de pesquisa-ação. 

Org.: VALENTIM, R. 2018.



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

366  

De acordo com a tabela, vimos que o papel do ensino da Geografia como instrumento 

de transformação social no que tange a lei nº 10.639, está presente no âmbito escolar e fora 

dele, visto que através de classificações originárias de conceitos geográficos estão em voga 

tanto dentro dos espaços escolares, tanto quanto nos espaços de formação de licenciandos que 

também irão ajudar na construção de ideias que perpassam este princípio de classificação 

racial, segundo SANTOS, 2011. A Geografia está, portanto, de uma forma muito subliminar, 

na base da construção da idéia, das relações e dos comportamentos baseados no princípio de 

classificação racial. A visão de mundo que a Geografia constrói alicerça as identidades 

raciais. O ensino de Geografia é um dos principais veículos (SANTOS, 2011, p. 11). 

  A partir desse conceito de veículo que SANTOS nos traz, ele nos explicita as 

dimensões que a partir do ensino da Geografia pode permitir uma visão de mundo onde os 

indivíduos são postos em papéis de destaque ou não. Sendo destinado o papel de destaque a 

indivíduos que remetem à herança de povos tidos como desenvolvidos, desempenhando assim 

um papel crucial nas relações raciais existentes dentro e fora do ambiente escolar, fazendo 

com que as ações e relações racistas e de sejam vistas como normais e sirvam de apoio a 

naturalização das desigualdades sociais, como já vem sendo difundido a séculos na educação 

brasileira e até mundial. Essas cinco dimensões descritas por SANTOS, nos mostram como o 

ensino da Geografia pode ser decisivo no processo de efetividade da lei 10.639, para melhor 

elucidação traremos a seguir estas cinco dimensões de acordo com o autor e para melhor 

compreensão traremos uma tabela com as palavras do autor para que não gere nenhum tipo de 

interpretação que não esteja de acordo com a ideia e conceitualização do autor.  Em uma outra 

visão, mas sem destoar das classificações raciais, GOMES, 2005, nos traz a visão usada na 

classificação racial de outrora, que em grande parte contaminou a construção do 

conhecimento desde os anos iniciais do ensino, onde a classificação racial foi feita sem 

questionar o por que este ou aquele papel em que está inserido nos materiais didáticos 

utilizados na construção do ensino, e que é em grande parte responsável pela manutenção da 

desigualdade racial. 

É importante destacar que, nesse sentido, as raças são compreendidas como 

construções sociais, políticas e culturais produzidas no contexto das relações de 

poder ao longo do processo histórico. Não significam, de forma alguma, um dado da 

natureza.2 É na cultura e na vida social que nós aprendemos a enxergar as raças. Isso 

significa que aprendemos a ver as pessoas como negras e brancas e, por conseguinte, 

a classificá-las e a perceber suas diferenças no contato social, na forma como somos 
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educados e socializados a ponto de essas ditas diferenças serem introjetadas em 

nossa forma de ser e ver o outro, na nossa subjetividade, nas relações sociais mais 

amplas. Aprendemos, na cultura e na sociedade, a perceber as diferenças, a 

comparar, a classificar. Se as coisas ficassem só nesse plano, não teríamos tantos 

complicadores. O problema é que, nesse mesmo contexto, aprendemos a 

hierarquizar as classificações sociais, raciais, de gênero, entre outras. Ou seja, 

também vamos aprendendo a tratar as diferenças de forma desigual.( Gomes, N. 

2011) 

 

3.3 Instrumentos para aplicação da lei 10.639 

 

    A partir do estudo realizado por SANTOS 2011, onde ele nos apresenta as cinco 

vertentes usadas por ele e por professores que participam de um grupo e tem como objetivo 

auxiliar na luta contra as desigualdades raciais aplicando a lei nº10.639, traremos os principais 

aspectos destas vertentes para deixar claro o quão é possível ensinar geografia que não sirva 

de sustentação as desigualdades raciais que já estão presentes no cotidiano escolar e fora dele, 

e sim transformar através do ensino da geografia, com isto mudar o propósito é servir de base 

para a construção de pensamentos em que a desigualdade social seja vista sem máscaras e seja 

mostrada de uma maneira que jamais foi explicitada no ambiente escolar até a sanção da lei 

nº10.639. 

Na primeira vertente temos a Inserção e revisão de conteúdos programáticos do 

currículo praticado de Geografia, que resumidamente seria a inserção de conteúdos que 

deveriam estar nos currículos vigentes, porém não estavam, e não basta a inserção de 

conteúdos voltados à História e Cultura dos Afrodescendentes ou da África. Precisamos que a 

conotação do que está inserido esteja de acordo com a lei nº10.369. Na segunda vertente 

temos a Revisão de Práticas, Materiais e Métodos Pedagógicos, que implica numa revisão do 

material didático mais usado, o livro didático. A partir desta revisão teremos um olhar 

diferente a temática e de como ela é tratada nos livros, assim como qual a maneira de aplicar o 

que está nos livros didáticos de maneira a coibir o racismo presente nos livros e que 

extrapolam as páginas do mesmo, nesta vertente teríamos que analisar criticamente o quanto o 

negro é mostrado nos livros, assim como a maneira que ele é mostrado no livro, enfim, 

analisar a estrutura do livro didático e de como ele está propondo a lei. Na terceira vertente 

temos a Gestão das Relações Raciais no Cotidiano Escolar, para fazer valer a lei,que em tese, 

insere e modifica as relações raciais através das vertentes já mencionadas acima, também é 

necessário que se transforme o cotidiano escolar que já é um ambiente racista, e que em sua 
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maioria dos conteúdos ratificam e justificam as ações racistas em sala de aula ou no espaço 

escolar.  Acredita-se que com o atendimento às demandas de conteúdos apontados pela lei 

10.639, estas relações serão positivamente impactadas, num educar para a igualdade racial 

(SANTOS,2011. p.18). Na quarta vertente, entra as Relações de poder na construção do 

currículo praticado na escola, nessa vertente vemos que para a aplicação da lei é preciso que 

todos que fazem o ambiente escolar estejam no mesmo intuito de fazer valer a lei, por isso 

essa quarta vertente é tão importante. Através destes múltiplos papéis desempenhados no 

cotidiano escolar é que se constroem os diálogos de como esta lei pode ser aplicada, e 

segundo o autor estes diálogos são feitos de interesses que ora se chocam e hora se 

complementam. 

Isto coloca o tratamento da Lei 10.639 como objeto, como agenda de negociação no 

quotidiano escolar. Tais negociações envolvem múltiplos atores: professores, 

direção, coordenação pedagógica, funcionários de apoio, outras esferas de 

coordenação institucional em nível de rede, etc. Nossas observações nos mostram o 

quanto é crucial para a implementação da Lei compreender como ela sofre 

influência de relações de poder que interferem sobre a construção do currículo que é 

praticado efetivamente. Arenas oficiais (Conselhos de Classe, reuniões pedagógicas, 

Fóruns disciplinares, etc.) e arenas ocultas (intervalos na sala dos professores, 

encontros informais no corredor, no refeitório e em outros espaços); agendas oficiais 

(Projeto Político Pedagógico, Atividades de Projetos, temas transversais a serem 

trabalhados pela escola) e agendas ocultas (disputas por poder dentro da escola ou 

dentro da rede, constituição de grupos por afinidade pessoal, ideológica ou outra, 

etc.); todas essas dimensões influenciam a implementação da Lei, e seu caráter 

decisivo as tornaram objeto de investigação no âmbito da pesquisa.( 

SANTOS,2011.p 19)  

 

Considerações finais 

 

     A partir do estudo concluímos que a lei 10.639 veio para servir de instrumento 

contra a desigualdade racial e que é necessário o empenho de todos para que se faça valer a 

lei. Sancionada em 2003, pouco se ouve falar da aplicação de tal lei que se aplicada desde de 

o início de sua sanção já teríamos resultados no mínimo satisfatórios, tendo em vista que a sua 

aplicabilidade depende dos professores, mas também de todos os que compõem o ambiente 

escolar, desde alunos até o MEC (Ministério da Educação). O que vimos a partir do presente 

artigo foi justamente o contrário de eficiência no que diz respeito à aplicação da lei e seus 

reflexos positivos para a sociedade. Não há interação entre as disciplinas para que a lei 

funcione, se tornando senso comum até entre os professores de que a lei não veio para todas 

as disciplina, mas somente para as disciplinas que estejam diretamente ligadas à história e 
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cultura de afro-brasileiros e da África em si, se tornando responsabilidade exclusiva de 

professores ligados diretamente a estes temas propostos pela lei, sem ter a noção de que as 

disciplinas conversam entre si e que uma está intimamente ligada a outra e que todas 

compõem elementos de formação pessoal e intelectual do indivíduo, não obstante temos o 

ensino da geografia, capaz de transitar em outras disciplinas.  

   No ensino da Geografia, as esperanças se renovam, tendo em vista que sua própria 

grade curricular é bastante flexível quanto a mudanças, não precisamente no livro didático, 

mas também no próprio professor que pode complementar os conteúdos sem efetivamente 

alterar o livro didático, se tornando o professor, um instrumento imprescindível na construção 

de pensamentos anti-racistas. A partir de conceitos geográficos que formam conceitos racistas 

podemos transformá-los para que sejam utilizados de outra forma e formem conceitos que 

remetem a igualdade racial, porém estes professores necessitam de capacitação para algo que 

parece fácil no papel, mas que na realidade se configura num árduo trabalho conjunto de anos 

e anos. 

 Em conclusão consideramos a lei 10.639 um bom instrumento contra a desigualdade 

racial, porém este instrumento precisa ser lapidado para que se utilize da maneira correta e 

que possa trazer reflexos positivos à sociedade, num contexto geral, a lei é benéfica, mas não 

podemos deixar que esta lei seja vista igual os PPPs (Projeto Político  Pedagógico), que 

existem, mas se tornaram meros instrumentos de gaveta na maioria das escolas públicas e não 

são seguidos da maneira que deveria ser. 
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Resumo: Atualmente no século XXI, o ensino público brasileiro, segue os moldes da 

pedagogia liberal, que produz um ensino autoritário. Dentro do ensino de geografia, não é 

diferente, pois a disciplina ainda está fundamentada em uma perspectiva positivista, resumida 

ao ensino enciclopédico e mnemônico. Portanto, decidimos desenvolver esse trabalho com o 

foco na perspectiva libertária, que procura desenvolver um ensino livre e libertador. Desse 

modo, o objetivo da pesquisa procura identificar as principais características, do ensino de 

geografia na perspectiva da pedagogia libertária. Identificando sua função e atual importância 

dentro do sistema de ensino público brasileiro. O trabalho tem como base uma pesquisa 

bibliográfica que procura alcançar os objetivos que foram propostos. A pesquisa teórica se 

encontra finalizada, mas a aplicação da proposta continua em processo de planejamento. 

 

Palavras-Chave: Ensino; Geografia; Pedagogia Libertária.  

 

 

Introdução 

 

Durante nosso processo de formação docente foi possível conhecer e identificar as 

diversas abordagens e perspectivas que influenciaram e ainda influenciam o ensino de 

geografia nas escolas da rede pública. Através das discussões desenvolvidas dentro da sala de 

aula, e principalmente, pelo contato direto com a escola, proporcionado pelas disciplinas de 

estágio supervisionado e pelo PIBID.    

Assim foi possível notar que os professores de geografia que lecionam nas instituições 

ensino da rede pública, nas quais tive a oportunidade de frequentar, ainda estão reproduzindo 

práticas e metodologias de ensino tradicionais e autoritárias.  

 Dentro dessa perspectiva, decidimos desenvolver esse trabalho com o foco na 

perspectiva libertária, que procura desenvolver um ensino livre e libertador. Mesmo com a 

impossibilidade de se desenvolver uma prática pedagógica anarquista dentro do atual sistema 
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em que vivemos, o desenvolvimento de uma metodologia orientada pela tendência 

pedagógica libertária, se faz importante pois contraria a educação tradicional vigente e cria 

novas possibilidades de ensino e educação. 

À pedagogia libertária, como muitos outros pensamentos que criticavam a ordem e os 

ideais vigentes da época, derivam da Revolução Francesa (1789). Mas ao longo da história a 

pedagogia libertária assume diferentes formas, com valores políticos ideológicos distintos.  A 

pedagogia anti-autoritária é o foco dessa discussão e reúne trabalhos de alguns anarquistas e 

ativistas sociais, que trabalham em prol de uma educação que busque a autonomia, liberdade. 

Destaca-se que a pedagogia libertária, entra em conflito, com o atual pensamento 

“liberal” que domina as escolas públicas do Brasil. Que está fundamentado em valores 

liberais tradicionais – como a obediência e a formação acrítica-, voltados para o mercado de 

trabalho. Daí, surge as contradições entre a educação “liberal” e a educação “libertária”, que 

busca acabar com as assimetrias de poder, propondo uma abordagem horizontal, estimulando 

o diálogo e a participação democrática de todos os envolvidos no processo de aprendizagem. 

Incluindo discussão sobre direitos humanos como as questões de gênero, sexualidade, 

questões étnicos raciais, sociais, culturais e outras assuntos que estão presentes na nossa 

sociedade e que o ensino tradicional não considera importante, tornando a escola um 

instrumento de reprodução da relações de poder vigente na sociedade.   

Desse modo, o objetivo da pesquisa procura identificar as principais características, da 

pedagogia libertária, relacionando com o ensino de geografia nas escolas pública. E para 

alcançar esse objetivo se faz necessário compreender a atual função do ensino de geografia 

dentro das escolas de rede pública. Apresentar a pedagogia libertária destacando o papel do 

professor como facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Além de apresentar práticas 

de transgressão pedagógicas de ensino de geografia numa perspectiva anti-autoritária, 

contribuindo no processo de formação continuada de professores. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

Esse trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica que visou alcançar os objetivos 

que foram propostos. Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica com a função de reunir 

trabalhos atuais de autores que discutem o ensino de geografia dentro da educação libertária. 
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Como, Antônio Elísio Garcia Sobreira, ex-professor do departamento de Geografia da Unesp 

de Presidente Prudente que em sua tese de doutorado publicou em 2009 um denso material 

sobre o ensino de geografia, dentro da perspectiva libertária.   

A revisão bibliográfica é de cunho qualitativo e foi feita mediante uma leitura 

sistemática, com fichamentos, resumos e sínteses, que buscou ressaltar os pontos pertinentes 

de cada autor estudado. 

A pesquisa bibliográfica se torna importante, segundo Marconi e Lakatos (2003), pois 

envolve toda a bibliografia já tornada pública em relação ao objeto de estudo, incluindo 

livros, revistas, artigos científicos, textos em geral, dentre outros, colocando o pesquisador em 

relação direta com o que já foi discutido e publicado sobre o assunto. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

3.1 Atual ensino de geografia 

 

No Brasil a área de pesquisa em educação concentra um grande e denso material 

produzido. Apresentando trabalhos das mais diversas áreas do conhecimento ligadas ao 

ensino, como a psicologia e sociologia da educação que utilizou de outros saberes para 

compreender os processos educacionais.  

Contudo, mesmo com o avanço das produções científicas no campo educacional, é 

possível identificar na prática, que atualmente nas escola da rede pública do país, as 

metodologias de ensino tradicionais ainda são desenvolvidas de forma quase hegemônicas. 

Principalmente em relação ao ensino de geografia que ainda segue o modelo positivista 

introduzido no Brasil em um período anterior à proclamação da república. Mas para entender 

o atual ensino de geografia, se faz necessário, retomar a sua trajetória ao longo da história 

escolar do país. Analisando o desenvolvimento teórico-metodológica do ensino da Geografia 

dentro da prática docente em diferentes contextos.  

No Brasil a geografia como conhecimento científico surgiu, em um primeiro 

momento, dentro do contexto escolar. A partir da inclusão da disciplina de Geografia no 

influente e importante centro de ensino de educação básica da época o “Colégio Pedro II” 

(1837), assim a matéria se tornou obrigatória nos demais colégios do país A partir de sua 

inserção na escola, a geografia passa a ter uma função descritiva, fundamentada em 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

374  

representações cartográficas que buscam valorizar o território e criar uma relação de respeito 

e amor à imagem da pátria. Dentro desse contexto, a Geografia oficializou-se nas escolas com 

o objetivo de formar o futuro patriota disposto a morrer pela pátria, se preciso fosse. 

Ao decorrer de seu processo de desenvolvimento como matéria escolar, a ciência 

geográfica ficou resumida ao ensino enciclopédico, mnemônico, com listas de nomes para 

serem copiados e memorizados. Ainda nesse período, como não existia um ensino superior de 

geografia, os livros didáticos se tornaram referência na ciência geografia brasileira, e 

dominaram o campo educacional. Mas só a partir do século XX começaram a aparecer 

diversos trabalhos que contestavam o modo como se produzia e se ensinava geografia. Assim 

surgiram as concepções libertárias fundamentadas no anarquismo, as concepções críticas 

baseadas no marxismo, e mais adiante surgiram outras abordagens com diferentes 

perspectivas. Que no decorrer do tempo foram sendo apropriadas pelo ensino com mais ou 

menos sucesso, dependendo do contexto social, económico e cultural de cada sociedade local 

No Brasil essas concepções tiveram uma maior aceitação dentro do ensino particular, voltado 

para atender a classe dominantes. Enquanto nas escolas da rede pública as concepções 

tradicionais de ensino e aprendizagem continuam sendo utilizadas.  

Para Libâneo (1989), a pedagogia tradicional no Brasil, está voltada para os filhos dos 

trabalhadores, direcionando o ensino para abastecimento de mão de obra, para o mercado de 

trabalho, transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas. Por tanto a 

discussão sobre a questão teórico-metodológica do Ensino da Geografia é, um debate sobre as 

bases teóricas que sustentam a disciplina.  

A sociedade brasileira do século XXI, passa por diversas mudanças estruturais, 

impulsionadas por várias reformas, como a reforma trabalhista e do sistema educacional.  A 

reforma da educação divide opiniões, e carrega valores neoliberais, como a “escola sem 

partido” e a inclusão do ensino técnico no currículo do ensino médio.  

Deste modo é possível visualizar que atualmente (2018) a geografia realizada em 

escolas da rede pública é incapaz de produzir os efeitos éticos, racionais e políticos 

comprometidos com a sociedade porque essa instituição é antagônica a esses propósitos. O 

ensino de geografia atualmente está de acordo com o valores majoritários da sociedade do 

século XXI, que estimula a competição, através de incentivos e recompensas. Pregando uma 
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democracia de fachada sustenta pela ideia de meritocracia. Assim uma nova forma de ensino 

geografia é necessária, que questiona os valores majoritários da sociedade  

Como a pedagogia libertária segue outra direção, propondo um ensino crítico e 

antiautoritário que procura proporcionar os meios necessários, para a construção da 

autonomia e autogestão.  

 

3.2 Pedagogia libertária  

 

Para compreendermos as ideias libertárias, que estiveram presentes desde a 

antiguidade - entre 4 000 a.C. a 3 500 a.C-, se faz necessário nos remeter novamente à 

História da Educação. Nesta perspectiva, o desenvolvimento de práticas de ensino e a 

tentativa de desenvolver um sistema de educação, caminhou ao longo da história por viés 

políticos e filosóficos divergentes, que se materializaram na educação desenvolvida sob 

valores liberais burgueses e em outros que se pautam por princípios libertários que 

questionam as relações de poder vigente na sociedade, como a pedagogia libertária e 

antiautoritária. 

Sobreira (2009) caracteriza as pedagogias antiautoritárias: 

As pedagogias anti autoritárias podem ser nomeadas socialistas por defenderem os 

princípios de democracia radical, a autogestão, a autonomia do sujeito 

comprometida com resultados coletivos, não havendo contradições entre os 

objetivos da educação, como se verifica na educação liberal, que seleciona e separa 

por gênero, classe e outros critérios de desigualdade. (SOBREIRA, 2009, p.40). 

Entendendo a importância de se buscar a essência de cada prática de ensino, Suissa 

(2006) expõem o valor essencial de autonomia, autogestão e liberdade que a pedagogia 

libertária carrega. Negando os valores meritocráticos, fundamentados no utilitarismo 

vocacional, defendido pela pedagogia liberal 

No campo educacional, a pedagogia libertária é defendida por muitos como sendo 

uma alternativa para a prática emancipadora de qualidade, estando fundamentados 

em princípios de autogestão, afirmação da liberdade, princípios federalistas de 

governo. Essas características, quando aplicadas ao ensino provocaria uma ruptura 

dos paradigmas liberais perpassados na estrutura de ensino dualista. (CHERUBINI, 

2010, p.8). 
 

A teoria libertária parte do princípio que ninguém tem o direito de impor que o outro 

deve aprender. Assim os teóricos anarquistas defendem o aprendizado autorregulado, a não 

fragmentação do conhecimento e o respeito ao ritmo de cada pessoa. Além de que todas as 
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decisões que envolvem o processo de construção do conhecimento, são decididos em 

assembléias. Os Estudiosos anarquistas defendem que a educação é uma parte do caminho 

para a transformação da sociedade, mas questionam se o melhor ambiente para ocorrer esse 

processo seja realmente a escola. Sobreira (2009) defende que nem uma escola 

institucionalizada é capaz de produzir uma educação anarquista, pois sua função é antagônica 

aos propósitos libertários.  Mas dentro de uma escola com viés libertário é possível colocar 

em prática preceitos anarquistas de educação, como o ensino antiautoritário e autorregulado, a 

educação anti-sexista, a autonomia do sujeito, o aprendizado em liberdade e em valores. 

Diante dessa afirmação, a geografia enquanto  disciplina individualizada e fragmentada não 

tem lugar dentro do pensamento e educação anarquista. 

 Na literatura anarquista existem três perspectivas sobre educação: a educação sob 

moldes do pensamento stirneano, a educação por dentro da escola em Bakunin e a tese da 

anti-pedagogia que defende a des-escolarização.  

Stirner (1845) questiona a pedagogia e a educação autoritária do Estado, enquanto 

práticas que contribuem no processo de submissão e alienação do indivíduo. E defende o 

reconhecimento de si como a única propriedade inalienável do ser. Essa é a base do egoísta 

stirneano, que está voltada para a vontade singular própria de cada um, no qual o Eu 

individual possa manifestar-se, livre e sem fronteiras.  

Já Bakunin (1882) e posteriormente Goodman (1976), desenvolveu a tese de que 

dentro do ambiente escolar institucionalizado poderá existir sim, uma educação anarquista. 

Paul Goodman, na década de 1960, foi chamado para estudar o caso da evasão escolar no 

território Americano. Através da análise, ele procurou entender as razões desses jovens 

rejeitam a escola. E descobriu que aquele modelo era inadequado aos jovens daquele país por 

defender valores pertencentes à classe média. Negando valores humanos e buscando a 

submissão dos jovens através da imposição e punição.  

Goodman em sua pesquisa mostrou que o problema da evasão escolar era causado 

justamente pela própria escola, que estava desvinculada das vontades dos alunos. Pois para ele 

a escola deveria ser interessantes, instigante que procura-se incentivar a criatividade do aluno. 

Como as escolas democráticas que trabalham com liberdade, pela felicidade, e estimulando o 

autoconhecimento do estudante. Além de que, nesse modelo educacional os alunos tem voz e 
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participam ativamente processo de tomada de decisões. Há exemplos de escolas de liberdade 

espalhadas por todo mundo como: Summerhill, (Inglaterra), a Escola da Ponte, (Portugal), 

Sudbury Valley School (EUA), Escuela Pestalozzi (Equador), The Democratic School Hadera 

(Israel), Tokyo Shure, Nonami Children´s Village, the Global School e Kinokuni (Japão), e 

Sumavanam (Índia). Esses exemplos, representam um forte indicativo que uma escola com 

valores libertários pode existir dentro da sociedade do século XXI. 

 Mas outros teóricos e ativistas libertários como Illich (1973), que não aceitou o 

posicionamento de Bakunin (1882) e defendeu a criação de espaço de construção do 

conhecimento independentes do Estado como única maneira de realizar uma verdadeira 

educação libertária.  

Dentro dessa perspectiva estão os defensores da des-escolarização da sociedade como 

um todo. Eles criticam a entidade escolar e defendem uma nova maneira de pensar a escola, 

sem muros, sem grades, negando o Estado, e os demais agentes que dominam e ditam de cima 

para baixo, como o processo de ensino deve acontecer.  

Como bem descreve Illich: 

O sistema escolar repousa ainda sobre uma segunda grande ilusão, de que a maioria 

do que se aprende é resultado do ensino. O ensino é verdade, pode contribuir para 

determinadas espécies de aprendizagem sob certas circunstâncias. Mas a maioria das 

pessoas adquire a maior parte de seus conhecimentos fora da escola; na escola, 

apenas enquanto esta se tornou, em alguns países ricos, um lugar de confinamento 

durante um período sempre maior de sua vida. (ILLICH, 1973, p.36). 

 

A desescolarização pretende destruir todas as escolas formais e criar em seu lugar 

outro modelo de educação que não seja afastada da sociedade como é o atual modelo 

educacional, centrado na escola. 

Mas em relação as três linhas de concepção anarquista e de sua utilização na escola, 

será que no Brasil, elas poderiam ser colocadas em prática hoje, em pleno século XXI?  

Tal ação depende primeiro de mudanças profundas na sociedade e não há receita de 

como isso deve ocorrer. Mas dentro de um estado neoliberal o desenvolvimento e a 

sistematização  de um ensino libertário enfrenta grandes dificuldades. Pois o Estado tende a 

defender seus interesses de dominação e controle, exercidos pelas instituições de ensino. 

Talvez a tendência da desescolarização seja a mais adequado para o país, por não 

necessitar de uma estrutura física própria, o seu desenvolvimento pode acontecer em diversos 
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espaço. Illick (1973), nega as entidade escolares e defende a escola cidade, onde os processos 

de ensino e aprendizagem são construídos no interior da cidade, em espaços públicos. Outro 

princípio que o autor nos traz, remete na afirmação de reunir pessoas com interesses comuns, 

que é uma tarefa um tanto simples e que não necessita de muito tempo. Isso quer dizer que 

não há um currículo, mas grupos de aprendizado por identidade. Isso acaba com a 

possibilidade de existir uma instituição escolar, substituindo-a por novos mecanismos de 

educação incidental, auto-aprendizagem, auto-escolhida, sem burocracia ou metas estipuladas. 

 

3.3 Pedagogia libertária e a geografia 

 

A aproximação entre a educação libertária e a geografia é feita através de algum 

escritos e reflexões realizadas pelos geógrafos anarquistas Elisée Reclus e Piotr Kropotkin. 

Dois geógrafos que devido às suas convicções ideológicas foram muitas vezes ignorados pela 

ciência moderna e pelo Estado.  

Elisée Reclus (1903) em suas reflexões sobre o ensino, demonstra suas ideias tanto em 

relação à geografia, como ao seu comprometimento com o anarquismo afirmando uma 

concepção de educação que busca a liberdade do aluno e rompe com as relações de 

dominação e autoritarismo do professor.  

Já Kropotkin (1885) publicou o texto “O que a geografia deve ser” que propunha a 

reorganização da geografia e seu contato com outras ciências, sendo um pioneiro das 

propostas de multidisciplinaridade através de uma reorganização dos ramos científicos, 

sempre em busca de mais espaços de liberdade para o pensamento. 

Assim mesmo com inúmeros trabalhos realizados por educadores e pesquisadores 

anarquistas o ensino de geografia na perspectiva libertária obteve pouca aceitação em vista da 

corrente positivista fundamentada na lógica e em métodos de memorização e da corrente 

crítica, fundamentada no materialismo histórico dialético.  Essa falta de expressão, pode ser 

causada em partes, pela grande dificuldade de incluir os ideias anarquistas dentro de uma 

disciplina académica criada e organizada segundo critérios pré-estabelecidos, por instituições 

hierárquicas de ensino.  

Neste aspecto como bem contextualiza, Sobreira (2009), questionando a importância 

que é atribuída até hoje ao ensino de cartografia. Como que se os alunos não tivessem nem 



 
UFU | ICH | GEOGRAFIA | Anais do X Encontro de Geografia do Pontal - GEOPONTAL | 15 a 18 de outubro de 2018 

 

379  

uma noção espacial e a cartografia chegasse como um conhecimento salvador, como uma 

forma de alfabetização cartográfica. Mas na verdade se os alunos, não compreendem questões 

de localização espacial, é devido à falta de liberdade na escolarização e não porque os alunos 

são indisciplinados ou burros. Como bem escreve, Suissa (2006), quando exalta o valor da 

educação para a liberdade, defendendo o diálogo crítico e incentivando a criatividade.  

Nesta perspectiva o princípio fundamental da educação anti-autoritária gira em torna 

do pressuposto que ninguém tem o direito de definir o que outro deve aprender, mas sim de 

incentivar a auto determinação em aprender compromissado com a coletividade e consigo, por 

isso não há sentido para currículo ou disciplinas isoladas e fragmentadas, como ocorre 

atualmente dentro das instituições de ensino público.  

 

3.4 Transgressão pedagógica 

 

A transgressão pedagógica procura, através de práticas e metodologias de ensino 

romper com algum nível de tirania presente na escola. Como a relação professor aluno, 

organização do currículo e conteúdo, além da gestão escolar.  

No entanto apenas essas atitudes e práticas não são capazes de mudar a realidade das 

escolas, pois representam apenas a vontade que alguns professores têm de não reproduzir o 

ensino tradicional no qual estão inseridos.  

Mas devido a atual realidade das escolas, o que os professores devem fazer? Continuar 

reproduzindo o ensino tradicional? Acreditamos que não, deveríamos sim inovar. Somente 

não podemos nos enganar achando que iremos mudar a sociedade apenas com metodologias 

inovadoras. A militância política é necessária dentro e principalmente fora da sala de aula, 

pois com a atual estrutura educacional que temos, o professor dentro da sala de aula não é 

capaz de salvar a escola.  É importante que o sindicato dos professores se posicione não 

apenas por salários, mas por outra estrutura educacional, sem muros, sem regras, sem receita 

onde o professor e o aluno sejam realmente considerados.  

Assim, é em decorrência do atual ensino tradicional reprodutor de desigualdades, o 

uso da pedagogia libertária se faz necessário, principalmente dentro da geografia, que é uma 

ciência que busca entender as relações sociais.  Mas porque devemos ensinar e aprender 

geografia? Será que a ciência geografia é tão importante assim? E para que devemos usá-la?  
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A pedagogia libertária não defende o ensino de nem uma disciplina do modo que é 

feito, imposto, fragmentado e sem articulação com as outras áreas do conhecimento. Então 

para o aluno aprender geografia ele tem que querer aprender, tem que sentir atraído pelo 

conhecimento. E esse é o papel do professor, criar um ambiente favorável para que o próprio 

aluno busque o conhecimento, sem nem uma relação de autoridade.    

O professor nesse caso seria um mediador ou um facilitador do processo de 

conhecimento do aluno. Criando formas de interação com o meio, que proporcione um 

aprendizado significativo. Para isso é importante que o professor ouça o aluno e não utilize 

somente conteúdos diretivos, preestabelecidos. Utilizando o princípio da não-diretividade que 

está fundamentado na auto-aprendizagem do indivíduo, contribuindo na construção da 

autonomia de aprendizado. Muitas vezes se confunde a não-diretividade com estudar somente 

aquilo que dá vontade. Mas isso é equívoco, pois a diretividade é importante também dentro 

dos processos de ensino e aprendizagem, o problema fundamental consiste no fato da 

imposição do que é ensinado. Que não dá espaço para que o professor crie novas formas de 

ensino e aprendizagem, e nem está interessado na realidade sociocultural dos alunos. 

Por isso é importante que o professor entre em contato com a realidade do aluno, e 

através desse contato, facilite o processo de construção do conhecimento. Proporcionando um 

ambiente que estimule o aprendizado, nessa lógica o professor não é um transmissor de 

conhecimento, e sim um facilitador que se junta ao grupo de alunos.  

Dentro da sala de aula, a transgressão pode ser apenas não seguir um livro didático 

específico ou um conteúdo preestabelecido. Mas para isso é importante também que o 

professor, conheça bem todo o conteúdo de geografia e que disponibiliza um vasto material 

bibliográfico, trabalhando o mesmo tema de diversas formas.  

Algumas abordagens e práticas de ensino são mais fáceis de serem realizadas, mas 

mesmo assim são importantes pois criam novas possibilidade de aprendizado, como o 

trabalho de campo, a elaboração de projetos de pesquisa, as feiras de ciências, os saraus 

temáticos, e o apoio à formação do grêmio estudantil 

É claro que se o professor decidir utilizar uma abordagem libertária, irá enfrentar 

vários desafios, como a quantidade de alunos, o pouco tempo disponível e a falta de incentivo 

da escola. Que acabam empurrando o docente para as metodologias tradicionais, que já estão 
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absorvidas pelos alunos e aceitas pelo escola. Além de que o baixo salário e a falta de 

condições dignas de trabalho, pode desanimar o professor, que acaba caindo no comodismo.  

Além de que a transgressão pedagógica pode levar o professor ao desemprego, por 

isso muitos optam por continuar reproduzindo o ensino atual, já que no final das contas é o 

professor que sai perdendo. 

 

Considerações finais 

 

Foi possível fazer algumas considerações em relação ao ensino de geografia e 

principalmente em relação a perspectiva libertária de sociedade e educação. Que no Brasil 

atualmente tem pouca expressão tanto dentro dos movimentos militantes, como dentro da 

escola. Devido a atual implementação do neoliberalismo, que trata a educação como 

mercadoria e através de diversas reformas educacionais, reforça um modelo de educação 

autoritária. Além de que, a educação anarquista contrária e questiona a organização social 

vigente, sustentada pela classe burguesa. Então nessa lógica, a educação anarquista representa 

uma ameaça para classe dominante. E o esquecimento da corrente libertária de pensamento, 

dentro da geografia pode ser consequência de não ter existido, no país, uma geografia escolar 

nacional expressiva com o objetivo de bater de frente com os interesses do Estado, e da elite 

burguesa.  

Mas em relação às três linhas de concepção anarquista, mencionados anteriormente e 

de sua utilização na escola, será que no Brasil elas poderiam ser colocadas em prática? Tal 

ação depende primeiro de mudanças profundas na sociedade e não há receita de como isso 

deve ocorrer. Mas dentro de um estado neoliberal o desenvolvimento e a sistematização  de 

um ensino libertário enfrenta grandes dificuldades. Pois o Estado tende a defender seus 

interesses de dominação e controle, exercidos pelas instituições de ensino. 

Talvez a tendência da desescolarização seja a mais adequado para o país, por não 

necessitar de uma estrutura física própria, o seu desenvolvimento pode acontecer em diversos 

espaço. Illick (1973), nega as entidade escolares e defende a escola cidade, onde os processos 

de ensino e aprendizagem são construídos no interior das cidades em espaços públicos. Outro 

princípio que o autor nos traz, remete na afirmação de reunir pessoas com interesses comuns, 

que é uma tarefa um tanto simples e que não necessita de muito tempo. Isso quer dizer que 
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não há um currículo, mas grupos de aprendizado por identidade. Isso acaba com a 

possibilidade de existir uma instituição escolar, substituindo-a por novos mecanismos de 

educação incidental, auto-aprendizagem, auto-escolhida, sem burocracia ou metas estipuladas. 

Por tanto  o uso de metodologias e posicionamentos libertários, se faz necessário, pois 

entra em conflito com a atual instituição escolar e cria novas possibilidades de ensino. Além 

de ser um importante mecanismo de crítica social, propondo outra maneira de ver a sociedade 

e o mundo. Por isso a discussão e o uso de práticas libertárias se faz importante, pois só 

através da propagação desses ideais que a educação libertária poderá um dia existir realmente 

no Brasil. 
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Resumo: A pesquisa em andamento tem como objetivo discutir e refletir sobre o ensino de 

Geografia e a educação ambiental na escola pública diante das atuais mudanças ocorridas na 

educação brasileira. Nesse estudo serão abordadas reflexões a partir de referenciais teórico-

metodológicos e pesquisa qualitativa, objetivando mostrar a importância do ensino de 

Geografia para o desenvolvimento da educação ambiental, e consequentemente, discutindo as 

dificuldades enfrentadas pela disciplina para sua execução na escola pública de educação 

básica. O atual governo, vindo de um golpe parlamentar tem provocado profundas 

transformações na educação do país, através da implantação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e o Novo Ensino Médio, tornando a escola pública cada vez mais 

precária. 

 

Palavras-Chave: Educação ambiental; Ensino; Escola pública.  

 

 

Introdução 

 

A Revolução Industrial na Europa, ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, promoveu 

uma série de mudanças nos modos de trabalho e de produção, e teve como conseqüência uma 

devastação nunca vista antes sobre o meio ambiente.  

Nesse sentido, principalmente nos países desenvolvidos, prevaleceu a ideia de que os 

recursos naturais eram ilimitados. Infelizmente, o atual modelo de desenvolvimento 

econômico ainda está baseado principalmente na crescente utilização desses recursos naturais 
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como fonte de extração de matérias-primas. Esse comportamento em relação ao meio 

ambiente gerou a necessidade de tomada de medidas para tratar dos problemas ambientais.  

A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva entre o 

homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo 

tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, 

armando-se de novos instrumentos para dominá-lo. A natureza artificializada marca 

uma grande mudança na história humana da natureza. Hoje, com a tecnociência, 

alcançamos o estágio supremo dessa evolução (SANTOS, 2008, p. 17). 

 

Conforme destacam Barbieri e Silva (2011), o marco inicial da educação ambiental 

(EA) no âmbito internacional é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Humano realizada em Estocolmo em 1972. Essa Conferência explicitou a urgência de se criar 

novos instrumentos para tratar os problemas ambientais, dentre eles a EA que passou a ter 

atenção em todos os outros fóruns relacionados com a temática do desenvolvimento e meio 

ambiente. Foi estabelecido um plano de trabalho com 110 resoluções, e uma delas se refere à 

necessidade de implantar a EA de caráter interdisciplinar com o objetivo de preparar o ser 

humano para viver em harmonia com o meio ambiente (Resolução nº 96). Para cumprir essa 

resolução, a Unesco e o Pnuma criaram o Programa Internacional de Educação Ambiental 

(Piea), com o objetivo de promover o intercâmbio de ideias, informações e experiências em 

EA entre as nações de todo o mundo, fomentar o desenvolvimento de atividades de pesquisa 

que melhorem a compreensão e a implantação da EA, promover o desenvolvimento e a 

avaliação de materiais didáticos, currículos, programas e instrumentos de ensino, favorecer o 

treinamento de pessoal para o desenvolvimento da EA e dar assistência aos Estados membros 

com relação à implantação de políticas e programas de EA. 

Barbieri e Silva (op. cit., p.55-56) descrevem que a Carta de Belgrado estabeleceu que 

a meta básica da ação ambiental seria melhorar todas as relações ecológicas, incluindo as 

relações do ser humano entre si e com os demais elementos da natureza, bem como 

desenvolver uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e com os 

problemas associados a ele, com conhecimento, habilidade, motivação, atitude e compromisso 

para atuar de forma individual e coletiva na busca por soluções para os problemas atuais e 

para a prevenção de novos problemas.  O principal alvo da EA é constituído por todos os 

integrantes da educação formal e não formal. Os primeiros compreendem os alunos e 

professores de todos os níveis, da pré-escola ao ensino superior e o treinamento profissional; 
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os segundos incluem jovens e adultos, individualmente considerados ou em grupos, de todos 

os segmentos da sociedade: trabalhadores, administradores, profissionais liberais, entre 

outros. De acordo com a Carta de Belgrado, os objetivos da educação ambiental são: 

1. Conscientização: contribuir para que indivíduos e grupos adquiram consciência e 

sensibilidade em relação ao meio ambiente como um todo e quanto aos problemas 

relacionados com ele;  

2. Conhecimento: propiciar uma compreensão básica sobre o meio ambiente, 

principalmente quanto às influências do ser humano e de suas atividades;  

3. Atitudes: propiciar a aquisição de valores e motivação para induzir uma participação 

ativa na proteção ao meio ambiente e na resolução dos problemas ambientais; 

4. Habilidades: proporcionar condições para que os indivíduos e grupos sociais 

adquiram as habilidades necessárias a essa participação ativa; 

5. Capacidade de avaliação: estimular a avaliação das providências efetivamente 

tomadas em relação ao meio ambiente e aos programas de educação ambiental;  

6. Participação: contribuir para que os indivíduos e grupos desenvolvam o senso de 

responsabilidade e de urgência com respeito às questões ambientais. 

 

Na Conferência Intergovernamental sobre educação ambiental realizada em Tbilisi, 

Geórgia, em 1977, os objetivos e diretrizes acima citados foram ratificados e, com base neles, 

foram enunciados 41 recomendações sobre educação ambiental. Dez anos depois de Tbilisi, 

as suas proposições foram referendadas na Conferência Internacional sobre Educação e 

Formação Ambiental realizada em Moscou, promovida pela UNESCO e PNUMA. Além 

disso, discutiram-se questões de natureza pedagógica com vistas a uma estratégia 

internacional para a década de 90, envolvendo questões como modelo de curriculum, 

capacitação de docentes e de alunos, acesso à informação, educação universitária e outras 

necessárias para integrar a educação ambiental ao sistema educacional dos países. Vinte anos 

depois de Tbilisi, as suas recomendações foram novamente ratificadas na Conferência 

Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, realizada em Thessaloníki, Grécia. Para dar 

continuidade às disposições acordadas nessas conferências, foram realizadas diversas reuniões 
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em nível regional e nacional procurando contextualizar a educação ambiental face aos seus 

problemas específicos. 

A Declaração de Brasília para a EA, aprovada em 1997 durante a I Conferência 

Nacional de Educação Ambiental, adotou os princípios e recomendações da Carta de 

Belgrado, de Tbilizi, da Agenda 21 e de outras reuniões. Com isso, a EA passou a ser 

entendida como um instrumento para promover o desenvolvimento sustentável.  

A partir desses acontecimentos, foi implementada a Lei 9.795 de 1999, instituindo a 

Educação Ambiental e a Política Nacional de Educação Ambiental. Entende-se por educação 

ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (Art. 1º).  A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (Art. 2º) (BRASIL, 

1999). 

A educação ambiental é compreendida como uma prática social e política por meio do 

qual os indivíduos podem interferir na realidade circundante e transformá-la. Está relacionada 

como uma mudança de postura da sociedade, de atitudes de cuidado com o ambiente e de 

respeito mútuo, que implica o respeito à vida e sua diversidade (CAVALCANTI, 2010). 

A modernização das técnicas, dos maquinários e objetos desenvolvidos para aumentar 

a produção, amplamente disseminados no mundo globalizado, tem causado ações predatórias 

irreparáveis à natureza. 

Esses objetos modernos - ou pós-modernos - vão do infinitamente pequeno, como os 

microssistemas, ao extremamente grande, como, por exemplo, as grandes 

hidrelétricas e as grandes cidades, dois objetos enormes cuja presença tem um papel 

de aceleração das relações predatórias entre o homem e o meio, impondo mudanças 

radicais à natureza. Tanto as grandes hidrelétricas, quanto as grandes cidades, 

surgem como elementos centrais na produção do que se convencionou chamar de 

crise ecológica, cuja interpretação não pode ser feita sem levar em conta, mais uma 

vez, a tipologia dos objetos técnicos e as motivações de seu uso no presente período 

histórico (SANTOS, 2006, p. 170). 

 

Nas últimas décadas as questões envolvendo o meio ambiente e o risco de um colapso 

dos recursos naturais têm se tornado cada vez mais evidentes. O modelo de desenvolvimento 
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econômico adotado no Brasil, aliado a existência de diferentes conceitos por parte de 

segmentos da sociedade constitui um dos problemas para a educação ambiental.  

Ocorre que, na sua trajetória de vida, a sociedade constrói o espaço, subordinando 

cada vez mais a natureza às suas regras, devido aos avanços da tecnologia e pelas 

possibilidades de prevenção e planejamento, o que permite encurtar as distâncias, 

alterar a qualidade dos solos, amainar as características do clima, reorientar o leito 

dos rios, aumentar a extensão dos territórios, drenando áreas e alterando-as, 

considerando-se essas apenas algumas das alterações que o homem faz no curso da 

natureza (CALLAI, 2006, p. 96). 

 

Nesse contexto é essencial que a educação ambiental esteja vinculada de forma 

interdisciplinar com a Geografia, que se destaca com propriedade para a discussão desse tema, 

por ser uma ciência crítica e ao mesmo tempo por oferecer uma melhor compreensão do 

mundo globalizado (BENTO, 2014). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os conteúdos de Meio Ambiente 

foram integrados às áreas, numa relação de transversalidade, de forma que integre toda a 

prática educativa e, ao mesmo tempo, crie uma visão global e abrangente da questão 

ambiental, visualizando os aspectos físicos e histórico-sociais, assim como as articulações 

entre a escala local e planetária desses problemas (BRASIL, 1997). 

No contexto da importância do ensino de Geografia para o trabalho com a educação 

ambiental na educação básica, deve-se também pensar sobre os atuais investimentos do 

Estado na educação pública. A situação da educação pública no país que já era dramática, tem 

se tornado cada vez pior, principalmente com as atuais mudanças promovidas pelo governo 

federal diante da implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Novo Ensino 

Médio. Essas mudanças promovem um retrocesso em relação à Lei de Diretrizes e Bases da 

educação nacional – LDB e um descaso com a educação pública, levando-nos a concordar que 

atualmente, as políticas públicas voltadas para a educação são ajustadas aos interesses de 

grupos sociais dominantes, grandes corporações e organismos financeiros internacionais. 
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2 Metodologia de Trabalho 

 

A pesquisa em andamento será realizada por meio de levantamento de material 

bibliográfico científico, pesquisa documental4 a partir de leis voltadas para a educação e 

pesquisa participante5 com aplicação de formulários de pesquisa e entrevistas. 

Considerando uma escala de análise que permita obter dados suficientes para a 

pesquisa proposta, serão realizados estudos de campo, caracterizados por visitas in loco e 

aplicação de questionários e entrevistas a professores de Geografia de oito escolas da rede 

pública Municipal de Uberlândia-MG, sendo duas delas localizadas em regiões centrais e as 

demais localizadas em bairros da periferia do município, objetivando conseguir percepções a 

partir de diferentes lugares da cidade. A primeira escola a ser pesquisada será a Escola 

Municipal Professor Dr. Domingos Pimentel de Ulhôa, onde atuo como professor de 

Geografia do quadro efetivo de pessoal.  

A Escola Municipal Professor Domingos Pimentel de Ulhôa foi criada no dia 01 de 

novembro de 1993, tendo surgido a partir de uma reivindicação da comunidade do Bairro 

Santa Mônica. Inicialmente, recebeu o nome de Escola Municipal de Alfabetização do Bairro 

Santa Mônica, a denominação atual passou a vigorar em 05/08/1993 numa homenagem ao 

Professor Dr. Domingos Pimentel de Ulhôa, um médico que atuou como reitor na 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 

A escola localiza-se na Av. Salomão Abrão nº1540 – Bairro Santa Mônica – 

Uberlândia-MG. Foi criada pela Lei Municipal nº 5868 de 1º de novembro de 1993, e sob 

autorização de funcionamento pelo Parecer do Conselho Estadual de Educação - CEE/MG nº 

921/94 e Portaria da Secretaria Estadual de Educação - SEE/MG nº 062/95. O primeiro ano 

letivo da escola iniciou-se ao final do mês de março de 1993, sendo sua inauguração oficial 

somente em 05 de agosto do mesmo ano, contando com aproximadamente 1.100 alunos 

matriculados entre o pré e a 4ª série. Atualmente a escola atende aproximadamente 1500 

alunos do 1º ao 9º ano.  

                                                                 
4 De acordo com Pádua (1997), a pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados). 
5  Conforme destaca Demo (2008), a pesquisa participante produz conhecimento politicamente engajado, não 

desprezando a metodologia científica e sim justificando o compromisso com mudanças concretas. 
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Como a pesquisa ainda está em andamento, as demais escolas da rede municipal que 

receberão visitas, aplicação de formulários e entrevistas a professores ainda estão em fase de 

definição. 

 

3 Resultados e discussão 

 

O projeto de pesquisa está em desenvolvido e espera-se que os resultados obtidos ao 

final da pesquisa possam fornecer elementos necessários para uma melhor compreensão e 

contribuições acerca do ensino de Geografia e suas práticas relacionadas à educação 

ambiental diante das atuais mudanças na educação. 

As temáticas relacionadas às questões físico-naturais devem ser tratadas com o 

pressuposto da articulação entre natureza e sociedade, abordagem fundamental para a 

formação do conceito de natureza como construção social e histórica, resultado da produção 

humana (CAVALCANTI, 2010). 

Quando se fala em educação ambiental nas escolas, prevalece a abordagem de 

assuntos relacionados aos impactos causados pela ação humana e o de preservar e respeitar o 

ambiente, trabalhando temas como o aquecimento global, a água, o lixo, o consumismo, a 

qualidade de vida, a poluição do ar, a ocupação do solo. O estudo desses temas é feito por 

meio de projetos didáticos, e em alguns casos através de trabalhos de campo e a 

interdisciplinaridade. Nesse sentido, a Geografia se diferencia das demais disciplinas por 

permitir a formação de indivíduos mais críticos e conscientes das dimensões sociais da 

questão ambiental. 

Com tudo isso, infere-se que já se tem a consciência de que a Geografia tem um 

potencial relevante para a superação da percepção naturalista de ambiente, 

predominante ainda na prática docente. Entretanto, no cotidiano das aulas ainda 

prevalece o tratamento dicotômico e fragmentado de natureza e ambiente, o 

predomínio das atividades práticas em detrimento da reflexão e o apelo ao afetivo. 

Essa abordagem revela uma visão reducionista da questão ambiental, direcionada 

mais à sensibilização e à busca de transformações das atitudes individuais do que a 

uma consciência da dimensão social da questão ambiental (CAVALCANTI, 2010, p. 

11). 

 

A Geografia sempre lidou com a questão ambiental, pois estuda a relação entre o 

homem e a natureza, buscando a abordagem integrada. O ensino de Geografia possibilita a 

formação de um conceito crítico de ambiente que destaca suas dimensões social, ética e 
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política, que propicia a identificação dos problemas ambientais e de sujeitos sociais 

específicos com níveis de responsabilidade diferentes em relação a esses problemas 

(CAVALCANTI, 2010). 

A precariedade da educação pública é um problema que se arrasta há anos em nosso 

país. Sua importância e a dimensão da educação ambiental são ignoradas pelo Estado, que 

cada vez mais se torna refém da mundialização do capital e de seus interesses. É importante 

salientar que a educação ambiental, para ser efetivada de fato, depende também, dos 

investimentos do Estado. 

A educação ambiental se inscreve como parte de um debate mais amplo que é a 

questão ambiental. Nesse sentido, a educação ambiental não pode estar dissociada da 

matriz que a originou, ou seja, a questão ambiental. Portanto, a educação ambiental, 

que é pautada pela questão ambiental, tem um forte vínculo com a gestão ambiental, 

que tem no Estado um de seus atores principais, responsável direto pelas políticas de 

ordenamento do uso e do gerenciamento dos riscos ambientais e tecnológicos. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 23). 

 

Atualmente o ensino de Geografia encontra-se no dilema de desenvolver seus 

conteúdos e trabalhar com a educação ambiental e em um cenário de total precarização da 

educação pública, promovida pelas recentes alterações na LDB.  Em 2017, diante da 

implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Medida Provisória (MP) nº 

746/16, aprovou-se a reforma do Ensino Médio, mesmo sem um amplo debate com as 

universidades, professores, alunos e a sociedade de maneira geral. Tal reforma busca inserir e 

“dissolver” a Geografia dentro uma área denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

Tais mudanças nos levam a reflexões, inquietações quanto aos desafios a serem enfrentados 

pela Geografia para garantir o trabalho com a educação ambiental e da própria existência da 

disciplina.  

[...] A ideia da flexibilização do currículo mostra uma tentativa de secundarizar ou 

até mesmo dissolver a geografia dentro de uma grande área chamada de ciências 

humanas, ou seja, o ensino de geografia estaria incluso em uma grande área, 

conforme a Base Nacional Comum Curricular. Parte do conteúdo dessa base será 

obrigatório e parte seria optativo. Nesse cenário, o ensino da geografia seria 

optativo. O ensino das ciências humanas (e dentro dela a geografia) seria obrigatório 

apenas na primeira metade do ensino médio. O aluno apenas terá uma formação em 

geografia em todo o ensino médio se optar por continuar os estudos em ciências 

humanas. De certa forma, a secundarização ou dissolução da disciplina de Geografia 

nas ciências humanas faz parte de uma reforma executada pelo governo federal, em 

que, tem-se optando por caminhos questionáveis e dúbios, ou seja, sombrios. Foi 

executada mediante uma medida provisória no “calar da noite”, para não dizer 

embaixo dos panos, isto é, não houve à mínima discussão com os atores envolvidos, 
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ou seja, as universidades, os estudantes, os professores nem mesmo com a 

população. Para uma reforma como essa, é preciso que haja um debate entre os 

sujeitos envolvidos, isso mostra clareza e amadurecimento nas ideias. Com base 

nisso, podemos afirmar que, no Brasil, traça-se um caminho diferente da experiência 

francesa. Traçou-se no Brasil um caminho totalmente diferente na experiência 

francesa, sobretudo por não ter ocorrido uma ampla discussão com a sociedade. 

Medidas provisórias são originas da ditadura militar e possibilita ao poder executivo 

ser um mega legislador. Nada mais autoritário (BATISTA, 2017, on-line).   

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina uma base nacional para todo 

o país, desconsiderando que este tem dimensões continentais, ou seja, não respeita as 

diferentes características e peculiaridades de cada região, cidade ou escola. No caso específico 

do ensino de Geografia, além de promover um currículo enxuto, não oferece subsídios para 

estudos complementares acerca das paisagens naturais de cada região, como por exemplo, o 

caso do bioma Cerrado que abrange Minas Gerais e vários outros estados brasileiros. 

Na atual conjuntura, no que diz respeito ao golpe parlamentar promovido pelo atual 

governo, há um grande retrocesso em relação à LDB e todas as outras leis a favor da 

educação. 

No Brasil, o atual governo, resultado de um golpe parlamentar, já vem tomando 

iniciativas na direção do que chamei de abastardamento da educação. A par de 

medidas como cortes no orçamento, intervenção no Conselho Nacional de 

Educação, destituindo os anteriores e nomeando novos membros sem consulta, 

congelamento do orçamento por 20 anos, fim da vinculação constitucional dos 

recursos para educação e saúde, estamos assistindo à discussão provocada pelo 

açodamento ao encaminhar proposta neoconservadora de reforma do ensino médio 

por Medida Provisória, que veio mexer mais amplamente na LDB, modificando 

diversos de seus artigos num sentido ainda mais regressivo do que aquele 

representado pelo texto aprovado em 1996 em relação ao projeto aprovado na 

Câmara dos Deputados. As reações a essa medida intempestiva vêm se 

multiplicando tanto no âmbito da sociedade civil como no próprio Parlamento, no 

qual foram protocoladas 567 emendas à Medida Provisória. Não sendo possível me 

reportar aqui às muitas manifestações, menciono apenas a Nota do Fórum Nacional 

de Educação, afirmando taxativamente que “o governo Temer erra no método e no 

processo”, impedindo o debate e o encaminhamento adequado da matéria e também 

“erra no conteúdo e suas repercussões no país, o que gerará mais atrasos e 

retrocessos em face da necessária formulação e implementação de medidas 

consistentes e bem fundamentadas para o Ensino Médio” [...](SAVIANI, 2016, p. 

390). 

 

Esse cenário de mudanças, incertezas e descaso aumentam ainda mais os desafios do 

ensino de Geografia ao desenvolver o trabalho com a educação ambiental. Os professores se 

vêm cada vez mais distantes da idealização de sua profissão em razão do descaso do Estado 

com a educação pública e a complexidade dos seus problemas. 
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A resistência ativa é, pois, indispensável como estratégia de luta por uma escola 

pública livre das ingerências privadas balizadas pelos interesses do mercado. Nessa fase 

difícil que estamos atravessando, resulta imprescindível combatermos as medidas restritivas 

dos direitos sociais, entre eles, o direito a uma educação de qualidade acessível a toda a 

população. Essa foi e continua sendo, agora de forma ainda mais incisiva, a nossa luta. A luta 

de todos os educadores do Brasil (SAVIANI, 2016 p. 392). 

 

Considerações Finais 

 

O atual modelo de desenvolvimento econômico, baseado principalmente na crescente 

utilização dos recursos naturais tem causado grandes preocupações por todo o planeta. A 

educação ambiental surge como esperança de construção de valores, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente. 

Nesse contexto, o ensino de Geografia tem muito a contribuir com a educação 

ambiental, por ser uma ciência crítica e ao mesmo tempo por oferecer uma melhor 

compreensão do mundo globalizado. A Geografia ao trabalhar com as questões ambientais 

pode promover muitas mudanças de paradigmas, principalmente por desenvolver um trabalho 

crítico e reflexivo, levando os alunos a refletirem criticamente sobre sua realidade e os 

acontecimentos globais. 

Atualmente a educação em nosso país está passando por profundas transformações 

promovidas pelo atual governo, vindo de um golpe parlamentar e que tem aplicado medidas 

neoconservadoras em relação à educação, com a implantação da BNCC e a reforma do Ensino 

Médio. Tais medidas atingem diretamente a Geografia - inviabilizando o trabalho de temas 

transversais como a EA, ao inseri-la e dissolve-la em uma única área denominada Ciências 

Humanas, juntamente com outras disciplinas. A implantação dessas mudanças ocorreu sem a 

mínima discussão com os atores envolvidos, ou seja, as universidades, os estudantes, os 

professores e a população, configurando uma demonstração de poder pelo Estado, que se 

utiliza de vários mecanismos para atender aos seus interesses, os interesses de grupos sociais 

dominantes e de organismos financeiros internacionais. 
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Resumo: O presente artigo aborda a Educação Sexual no ambiente escolar, considerando este 

um importante tema para compreensão dos educandos. O objetivo é “analisar a experiência 

que os alunos tinham com relação ao tema, abordando questões inerentes à adolescência e as 

consequências que a ausência de esclarecimento com relação ao tema pode causar”. A escolha 

da temática surgiu a partir do momento em que os alunos do PIBID geografia, observaram 

inexperiência e curiosidade dos alunos quanto ao tema “Educação Sexual”. A metodologia 

aplicada contou com pesquisa bibliográfica, consulta com palestrantes e aplicação de 

questionário e tabulação dos dados. Conclui-se que a Educação Sexual possui importante 

função no contexto escolar, e é de suma importância ser trabalhado nas escolas pelas diversas 

disciplinas, sendo trabalhada como tema transversal e interdisciplinar.  

  

Palavras-Chave: Educação Sexual; Tema Transversal. 

 

 

Introdução 

 

A educação sexual é um tema que deve ser tratado em todas as escolas, visto que na 

atualidade este tema é de suma importância para a vivência dos alunos. As escolas, são 

lugares de constante troca de experiência, possibilitando assim diferentes aprendizagens e, 

sobretudo a sexualidade. 

Crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e 

historicamente são denominados por Weeks (2010) como a sexualidade; onde foi designado 

por Michel Foucault como o corpo e seus prazeres. 

As manifestações da sexualidade em crianças entre 12 anos são comuns em qualquer 

situação, em qualquer lugar, crianças vivem situações prazerosas na hora do banho, no toque, 

no abraço, no beijo e dentre outras situações. 
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Habitualmente a escola ensina o padrão exigido da sociedade tradicional, e segundo 

Louro (2010), a escola ensina a pedagogia do corpo, sentar, vestir, comer, se portar em 

determinados locais e situações. 

A sexualidade é uma construção social constante, e muitas vezes regada a 

controvérsias e polêmicas, dessa forma, compartilhamos com Nunes (1987) que a ciência que 

aborda a sexualidade é uma área polemica, onde envolve vários elementos de ordem religiosa 

e ética. 

As contradições estão ligadas a questões religiosas, a tabus, crenças, preconceitos e 

outros. Crianças ainda não tem a noção da sexualidade, cabe a escola esclarecer de forma 

mais didática as dúvidas que são coerentes com a temática. 

A Educação Sexual como tema transversal, é de interesse não só da escola para os 

alunos, mas dos pais para os alunos. Para tanto, o PCN exige que as escolas trabalhem alguns 

temas como “Educação Sexual” expressam valores básicos para as crianças. 

Segundo o Ministério da Educação (MEC, 1998) temas transversais são “temas que 

estão voltados para a compreensão e para a construção da realidade social e dos direitos e 

responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio 

da participação política”. 

O presente artigo foi desenvolvido, pelos alunos do PIBID, do subprojeto Geografia da 

Universidade Federal de Uberlândia, no município de Ituiutaba, MG. O mesmo tem como 

objetivo de analisar a experiência que os alunos tinham com relação ao tema, abordando 

questões inerentes à adolescência e as consequências que a ausência de esclarecimento com 

relação ao tema pode causar.  

Para o desenvolvimento do presente artigo foi adotado como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, visto que este serve para subsidiar a pesquisa, adotou-se também aplicação de 

questionários com a turma do 9º ano, de questionário afim de quantificar o conhecimento 

sobre a temática abordada, e ao final foi ministrada palestra sobre Educação Sexual.  

A ideia de trabalhar o tema transversal, Educação Sexual na escola, surgiu diante, do 

aumento do índice de gravidez na adolescência entre as alunas da escola estudada, além de ser 

um tema de fundamental importância para conhecimento dos alunos, visto que este é um tema 

que ainda é pouco discutido em casa pelos pais. 
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2 Temas Transversais 

 

Cada vez mais se notam as mudanças ocorridas no modo de vida e comportamento da 

sociedade, a partir da evolução tecnológica proveniente da ascensão do capitalismo e da 

globalização. Com todas essas transformações, o acesso à informação se tornou mais 

constante, para diferentes faixas etárias e classes sociais.  

Entretanto, apenas a grande quantidade de conteúdo disponível não garante o 

aprendizado, o discernimento e a compreensão de assuntos voltados principalmente para 

crianças e adolescentes em formação e descobrindo novidades a cada dia.  

A educação para a cidadania requer que questões sociais sejam apresentadas para a 

aprendizagem e a reflexão dos alunos, buscando um tratamento didático que contemple sua 

complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais. 

(BRASIL, 1998, p. 25) 

Por isso o Ministério da Educação propõe a inserção dos temas transversais nas 

escolas, como forma de contribuir na formação do aluno não apenas intelectualmente, mas 

socialmente. Desse modo o currículo ganha mais flexibilidade, sendo moldado a partir das 

necessidades particulares de cada localidade. 

Sobre esses temas, o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) dispõe: “São questões 

urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e 

que demandam transformações macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, 

portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões” (BRASIL, 

1998, p. 26). 

Diante disso, não há possibilidade de abordar esses temas a partir da concepção de 

apenas uma disciplina, visto que a complexidade dos assuntos abordados não dissolverá todos 

os questionamentos existentes, nem alcançarão o objetivo proposto pela transversalidade.  

Assim, não se trata de que os professores das diferentes áreas devam “parar” sua 

programação para trabalhar os temas, mas sim de que explicitem as relações entre 

ambos e as incluam como conteúdos de sua área, articulando a finalidade do estudo 

escolar com as questões sociais, possibilitando aos alunos o uso dos conhecimentos 

escolares em sua vida extraescolar. (BRASIL, 1998, p. 27) 

 

Deste modo, a interdisciplinaridade torna-se o caminho para a discussão e 

apresentação deste novo conteúdo, buscando abranger as diferentes faces do currículo e 
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relaciona-lo com os seguintes temas: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, 

Orientação Sexual, Trabalho e Consumo. 

Na prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se 

mutuamente, pois o tratamento das questões trazidas pelos Temas Transversais 

expõe as inter-relações entre os objetos de conhecimento, de forma que não é 

possível fazer um trabalho pautado na transversalidade tomando-se uma perspectiva 

disciplinar rígida. (BRASIL, 1998, p. 30) 

 

Nesta perspectiva observa-se que a geografia, assim como outras disciplinas, possui 

papel fundamental no contexto interdisciplinar e transversal. A geografia contribui com temas 

transversais no sentido agregar mais conhecimento e atividades que envolvam a vida social do 

aluno.  

E que cada vez mais se faz necessário não só pelas dúvidas dos alunos, mas também 

para servir como uma ferramenta, já que é um assunto tão necessário de ser tratado, e que em 

alguns casos não são sanados em casa, com seus familiares, tendo assim a escola papel 

primordial nesse tema, sendo que é na adolescência que várias perguntas surgem como as 

DSTs, gravidez na adolescência, mudanças no corpo com a puberdade, entre outros.  

Por isso a interdisciplinaridade se faz tão necessária, pois permite que alguns assuntos 

não fiquem presos somente a uma disciplina, como é o caso do assunto Educação Sexual ao 

qual é tratado sempre na disciplina de Ciências ou Biologia, e que pode ser aplicada a outras 

disciplinas às quais poderão trazer informações e discussões adicionais, além das que já são 

passadas aos alunos.  

 

3 Educação Sexual 

 

A educação sexual busca trabalhar temas que antigamente e ainda nos dias atuais 

causam certo constrangimento. Questões relacionadas ao sexo, prevenção, doenças e até 

gravidez devem ser trabalhadas, principalmente com os adolescentes, de modo livre de 

preconceitos e abertamente. Araújo, Augusto e Ribeiro (2009) afirmam que “A educação 

sexual quando saudável e libertadora é um processo constante e contínuo que objetiva 

desenvolver a autonomia nas questões referentes à sexualidade”. 

A falta de informação e formação causa cada vez mais prejuízos e consequências para 

crianças e adolescentes que ao descobrirem sua sexualidade, não se previnem e ingressam na 
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vida sexual totalmente despreparados, trazendo risco para si próprio e para quem com ele se 

relaciona.   

A sexualidade deveria deixar de ser vista somente como um objeto de estudo das 

várias áreas do saber, para ser compreendida como uma questão estrutural e parte 

indissociável do cotidiano escolar e do contexto social em que estamos inseridos. (ARAUJO; 

AUGUSTO; RIBEIRO, 2009) 

A inserção desse tema tão importante no ambiente escolar, acontece pelo Parâmetro 

Curricular Nacional (PCN), a partir da criação dos temas transversais que propõe a 

abordagem de assuntos pertinentes à sociedade, de forma interdisciplinar, questões sociais 

urgentes. Temas transversais como saúde e Educação Sexual devem ser tratados ao longo de 

todos os ciclos e de modo indistinto, buscando dar sentido social às diversas áreas do 

conhecimento. 

Nos últimos anos o termo “educação sexual” tem sido substituído por “Orientação 

Sexual” e frequentemente utilizado no campo da educação, inclusive nos PCN’s e pela 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. (ALTMANN, 2003, p. 283). Entretanto, 

devido haver diversas discussões sobre o termo “Orientação Sexual”, no presente artigo foi 

optado pelo termo Educação Sexual”. 

O trabalho de Educação sexual na escola deverá ser pautado nas necessidades 

singulares de cada comunidade e de modo claro, abordando as diversas questões que 

permeiam este tema, tais como, gravidez indesejada, métodos contraceptivos, prevenção de 

doenças, entre outros.  

Assim, como indicam inúmeras experiências pedagógicas, a abordagem da 

sexualidade no âmbito da educação precisa ser clara, para que seja tratada de forma 

simples e direta; ampla, para não reduzir sua complexidade; flexível, para permitir o 

atendimento a conteúdos e situações diversas; e sistemática, para possibilitar 

aprendizagem e desenvolvimento crescentes. (BRASIL, 1998, p. 307) 

Desse modo, a escola tem papel fundamental na formação de crianças e adolescentes, 

visto que cada vez mais tem se tornado um problema social, dado o aumento de gravidez 

indesejada e doenças sexualmente transmissíveis n os mais jovens. Assim, ambiente escolar 

trata-se de um espaço distinto para a aplicação de políticas públicas voltadas para a melhoria 

da saúde. 

Devido ao tempo de permanência dos jovens na escola e às oportunidades de trocas, 

convívio social e relacionamentos amorosos, a escola constitui-se em local 

privilegiado para a abordagem da prevenção das doenças sexualmente 
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transmissíveis/Aids, não podendo se omitir diante da relevância dessas questões. 

(BRASIL, 1998, p. 293) 

 

Para tanto, há a necessidade de preparação e formação dos educadores de todas as 

áreas, preparando-os para lidarem com os questionamentos e situações cotidianas e não 

somente repreenderem ou ignorarem o tema tão latente nas escolas em geral. 

Como os alunos manifestam a expressão da própria sexualidade no cotidiano 

escolar, o que indica a necessidade de conhecimentos, habilidades e práticas, para 

saber lidar e aproveitar as oportunidades apresentadas e vivenciadas, com a 

finalidade de promover a educação sexual a partir dessas situações. (ARAUJO; 

AUGUSTO; RIBEIRO, 2009) 

 

Além disso, por se tratarem de questões polêmicas, há a necessidade de reflexões 

profundas e embasamento teórico e metodológico, visto que todo conhecimento repassado, 

servirá como desenvolvimento social e intelectual, que afetará o aluno de maneira positiva ou 

negativa. 

 

4 Educação Sexual na Perspectiva dos Alunos do 9º Ano 

 

A discussão da Educação Sexual no ambiente escolar se faz tão importante quanto as 

disciplinas cotidianas. Neste sentido foram aplicados 19 questionários com os alunos do 9º 

ano, com objetivo de analisar o nível de compreensão destes alunos com relação ao tema 

proposto. 

Desde total 47,4% são do sexo masculino e 52,6%, com idade média entre 14 e 16 

anos. Segundo dados dos questionários aplicados todos os alunos conhecem algum tipo de 

DST’s (Doenças Sexualmente Transmissíveis), onde as que mais se destacadas foram AIDS, 

Sífilis, Gonorreia, Herpes Genital, HPV e Crista de Galo, importante ressaltar que os alunos 

reconhecem as doenças apenas por ouvirem falar na televisão ou por algum outro meio de 

comunicação, não conhecem as doenças de forma mais completa, formas de contrair, prevenir 

e tratamentos. 

Os métodos contraceptivos, são indicados para pessoas que possuem vida sexual ativa, 

sendo indicado para evitar gravidez. No entanto, os métodos não impedem a transmissão de 

DST’s, com exceção da camisinha. Neste sentido, 92,7% dos alunos conhecem os métodos 
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mais comuns utilizados, como camisinha masculina e feminina, pílula e hormônio, os outros 

7,3% não conhecem nenhum método contraceptivo. 

A ausência de esclarecimento, de conhecimento com relação aos métodos 

contraceptivos se dá pela má comunicação tanto no ambiente escolar quanto em casa, é 

comum observar jovens dizer que não se sentem à vontade para conversar com os familiares 

sobre o referido tema. Com isso observou-se que 78,9% dos alunos respondentes disseram 

que não se sentem à vontade para falar sobre Educação sexual com os pais, outros familiares, 

amigos e com o namorado (a), os outros 21,1% se sentem à vontade para falar do assunto. 

 

Considerações Finais 

 

Com a criação dos Temas Transversais pelo PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), estes tiveram como objetivo o trabalho interdisciplinar, onde todos os professores 

poderão tratar não só desse assunto, mas de vários outros que são de interesse coletivo, não 

ficando preso somente a uma disciplina. 

 Nesta perspectiva, é importante ressaltar a importância que os temas transversais 

trazem aos jovens, quando tratados nas escolas, como uma forma de obter desenvolvimento 

cultural, social e corporal. Os temas transversais devem ser trabalhados em todas as 

disciplinas escolares, sendo baseadas no cotidiano, na realidade de cada aluno. 

Os temas transversais são muito importantes, e devem ser trabalhados nas escolas, em 

busca de um melhor esclarecimento dos alunos, seja o assunto sobre Educação Sexual, 

drogas, violência, dentre outros de grande importância, e que devem ser trabalhados com 

essas crianças/adolescentes, para auxiliar e conscientizar os mesmos. 

Podemos concluir que, a Educação Sexual possui papel importante dentro da sala de 

aula, sendo de suma importância ser trabalhado nas escolas pelas diversas disciplinas. A 

Educação Sexual como tema transversal, é de interesse não só da escola para os alunos, mas 

dos pais para os alunos. 

Concluímos ainda que os alunos julgaram importante tratar o tema Educação Sexual 

nas escolas, visto que grande parte dos alunos questionados não dialogam com os pais e 

familiares, entretanto, alguns se destacaram por não conhecer métodos contraceptivos e 

Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
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A atividade realizada foi de fundamental importância para os realizadores, visto que 

foram respondidas questões relevantes acerca da temática, e o que mais chamou atenção foi a 

atenção dada pelos alunos da escola para com os palestrantes, além do interesse dos mesmos 

na proposição de novos temas para serem discutidos. 
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Resumo: Este artigo é o resultado de uma pesquisa concluída abordando como a tecnologia 

tão presente na vida do homem pode ser utilizada a favor da educação. Os objetivos foram 

conhecer o uso de tecnologias educacionais como auxílio no processo de ensino-

aprendizagem e verificar se o professor faz o uso destas tecnologias sem sua prática como 

auxílio no processo de ensino-aprendizagem com alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Adotamos a pesquisa de campo de abordagem qualitativa e como instrumentos 

da pesquisa optamos pela observação e um questionário realizado com três professores. Os 

resultados obtidos evidenciam o quanto a tecnologia hoje pode surtir um efeito de grande 

relevância para a educação, melhorando a prática do professor dentro da sala de aula e 

contribuindo de forma muito significativa no processo de ensino-aprendizagem do aluno. 
 
Palavras-Chave: Educação; Ensino-aprendizagem; Tecnologia educacional.  

 

 

Introdução 

 

A tecnologia hoje pode ser denominada de uma maneira geral e sucinta como toda 

criação feita pelo homem para simplificar seu modo de vida, desde ferramentas mais simples 

até aparelhos mais modernos.  Ao longo do tempo a relação do homem com a tecnologia se 

torna ainda maior, aumentando gradativamente o ritmo de produção de novas tecnologias 

digitais. 

Tecnologias digitais são ferramentas que fazem ligação com o mundo físico e o 

mundo digital, trazendo informações, facilitando o estudo de determinados assuntos ou até 

mesmo para lazer. Segundo Moran (2007), a tecnologia é uma ferramenta que integra meio 

físico e meio digital, revolucionando o nosso cotidiano resolvendo os nossos problemas de 
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comunicação, informação, aprendizagem, compras, pagamentos, entre outros serviços, se 

complementando ao surgimento de cada nova tecnologia. O mundo tecnológico em que 

vivemos faz com que nós nos adaptemos cada vez mais a ele, pois a tecnologia e 

principalmente a informação está em todo lugar.  

Segundo Kenski (2007, p.25): 

Ao se falar em novas tecnologias, na atualidade, estamos nos referindo, 

principalmente, aos processos e produtos relacionados com os conhecimentos 

provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das telecomunicações. Essas 

tecnologias caracterizam-se por serem evolutivas, ou seja, estão em permanente 

transformação.  

 

Segundo Kelly (2012) a sociedade evolui de acordo com cada mudança em sua 

organização social, pela inserção das tecnologias. A cada tecnologia nova, a sociedade é 

motivada a certa mudança, e com isso a tecnologia vai estar cada vez mais concentrada em 

informações e organizações, se tornando algo vital para o futuro. 

Pode-se dizer que a sociedade moderna em que vivemos é dominada pelas tecnologias, 

que se fazem presente a todo instante , estando integralmente ligadas ao nosso cotidiano. A 

despeito disso, Kenski (2007) afirma que a atividade do ser humano está integralmente 

associada ao uso da tecnologia, principalmente como um instrumento facilitador, 

proporcionando agilidade e melhoria em seu dia a dia. 

As tecnologias estão presentes em todos os lugares, ampliando a esfera social, sendo 

encontradas nas escolas, nas lanchonetes, em casa, nas ruas, sejam eles celulares, tabletes, 

computadores, TV, retroprojetores, entre outros, tornando a sociedade um meio, onde as 

pessoas estão conectadas a todo instante, ora elas se informando, comunicando ou até mesmo 

aprendendo. 

As tecnologias digitais proporcionam “o aumento significativo da capacidade de 

processamento, transmissão e armazenamento de informações” (RANGEL; FREIRE, 2012, 

p.33). Assim as informações passam a ser obtidas mais rapidamente, fazendo com que todos 

estejam a par de tudo o que acontece ao seu redor e no mundo inteiro em questão de 

segundos. 

A escola como fonte do processo formativo do ser humano deve-se conectar com o 

meio digital para oferecer aos seus alunos subsídios para uma aprendizagem mais inovadora e 

que esteja mais envolvida com seu cotidiano. O professor como mediador deste processo 
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formativo deve abranger suas técnicas de ensino acompanhando a nova era digital trazendo 

para seu aprendiz através do uso de tecnologias um processo de ensino e aprendizagem mais 

inovador. 

Moran, Masetto e Behrens (2013) ressaltam que há uma comunicação do mundo com 

o meio digital, com diversas atividades de lazer, de pesquisa, de relacionamento entre outros, 

que causam profundo impacto na educação oferecida pela unidade escolar e as formas de 

ensinar e aprender na qual estamos habituados. 

A tecnologia assim pode ser conceituada, “tecnologia educacional” quando 

“consideramos todos os recursos tecnológicos, desde que em interação com o ambiente 

escolar no processo de ensino-aprendizagem”. (BRITO E PURIFICAÇÃO, s/d, p. 29). As 

tecnologias educacionais têm grande relevância na educação, pois são vistas como 

potencializadoras do processo de ensino-aprendizagem. 

   Segundo Moran, Masetto e Behrens (2013), as tecnologias educacionais ocasionam 

modificações na educação trazendo grandes desafios,incitando as escolas a saírem do ensino 

ditado como “tradicional”, onde o professor é o centro do processo de ensino e aprendizagem, 

para um ensino onde possa haver mais participação e integração por parte dos educandos. 

O uso das tecnologias permite que a escola se adapte ao mundo contemporâneo em 

que vivemos, rompendo barreiras, uma vez que estas tecnologias colocam o indivíduo em 

contato com diferentes culturas e diversidades, dessa forma a tecnologia se torna 

imprescindível para o processo de ensino-aprendizado para uma educação mais inovadora e 

integrada ao universo digital. 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

Nesta pesquisa quanto à abordagem do problema envolveu a pesquisa qualitativa, uma 

vez que procuramos compreender a contribuição do uso de tecnologias educacionais no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Mynaio (2003) sustenta que a pesquisa qualitativa é o trajeto a ser seguido, uma vez 

que ocupa lugar central na teoria sendo um conjunto de técnicas que vão construir a realidade, 

que não pode determinar a quantidade. 
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Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo em uma escola da rede pública da 

cidade de Monte Alegre de Minas. 

Nesse sentido apoiamos em Gil (2002, p. 53) que aponta:  

No estudo de campo o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, 

pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência 

direta com a situação de estudo. No estudo de campo, estuda-se um único grupo ou 

comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação entre 

seus componentes.  

 

Utilizamos como instrumento de pesquisa a observação, na qual observamos a prática 

de três professores dos anos iniciais do ensino fundamental em sala de aula fazendo o uso de 

tecnologias educacionais.  

Gil (2002, p. 35) acentua que a observação: “[...] é o procedimento fundamental na 

construção de hipóteses. O estabelecimento assistemático de relações entre os fatos no dia-a-

dia é que fornece os indícios para a solução dos problemas propostos pela ciência. Alguns 

valem-se exclusivamente de hipóteses desta origem”. 

E ainda, foi realizado um questionário, que para Gil (2002, p. 116) reforça que “a 

elaboração de um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos da 

pesquisa em itens bem redigidos”. No qual identificamos o conceito que os professores 

pesquisados têm sobre a inserção da tecnologia educacional e sua contribuição na educação 

em função do processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública de ensino da cidade de Monte 

Alegre de Minas, com três professores, sendo professores do 3º, 4º e 5º ano do ensino 

fundamental, pois eram anos que tinham maior contato com a tecnologia. Para manter o sigilo 

da pesquisa realizada, identificamos os professores como P1, P2 e P3. 

Durante a observação na turma do 3º ano, onde o Professor P1 é o regente, 

observamos a utilização do recurso tecnológico televisão e aparelho de DVD, na qual ele 

passou um filme para complementar o conteúdo que estava mediando aos alunos. 

Brito e Purificação (s/d), salientam que por meio do uso da televisão como recurso 

educacional:  
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[...] os alunos entram em contato com novos e diferentes conteúdos e encontram 

estímulos para criar novas relações entre temas á conhecidos- sucumbem à 

luminosidade animada da tela e aprendem sobre o mundo em que vivem; informa-se 

sobre as últimas conquistas das ciências, as guerras, os gestos políticos do mundo 

todo, entre tantos outros fatos; aprendem com a ficção dos filmes e das novelas, com 

os telejornais e com os documentários. 

 

Na turma do 4º ano, onde o Professor P2 é o regente de turma, foi utilizado o recurso 

tecnológico televisão e DVD, no qual ele passou um documentário que tinha ligação com o 

conteúdo que estava mediando e depois fez a utilização do próprio aparelho celular para 

pesquisar o significado de algumas palavras difíceis que foram encontradas pelos alunos 

durante o documentário, o que resultou em uma grande interação dentro da sala de aula, pois 

todos os alunos ficaram bem atenciosos quando o professor fazia a utilização do recurso 

tecnológico. 

Para que a aprendizagem seja significativa o professor deve usar as tecnologias 

educacionais ao seu favor conscientemente, firmando um compromisso com a aprendizagem 

de seus alunos.  Brito e Purificação (s/d) expressam sem dúvidas sobre o fato que “nenhuma 

intervenção pedagógica harmonizada com a sociedade contemporânea e com inovações será 

eficaz sem a colaboração consciente do professor e sua participação na busca por 

emancipação social”.  

Na turma do 5º ano, o regente é o Professor P3 o recurso tecnológico utilizado foi o 

aparelho celular, como vários alunos na sala possuíam o aparelho, pediu para que em grupo, 

fizessem uma breve pesquisa no celular dentro de sala de aula sobre o conteúdo que estava 

sendo ministrado, em seguida, os alunos fizeram um pequeno questionário com quatro 

perguntas, que depois foram utilizadas para fazer um jogo de perguntas e respostas para a 

turma como atividade avaliativa. 

Alcici (2014, p.14) relata que: 

É inegável que o uso das TICs na escola, principalmente com o acesso à 

internet, contribui para expandir o acesso à informação atualizada, permite 

estabelecer novas relações com o saber que ultrapassam os limites dos 

materiais instrucionais previamente preparados e sob o controle dos 

educadores, favorece a interatividade, permitindo a comunicação com o 

mundo. Eliminam-se, dessa forma, os muros que separam a escola da 

sociedade. 
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Os educadores devem utilizar a tecnologia educacional para a contribuição do 

processo de ensino-aprendizagem de forma que o instrumento utilizado possa tornar a aula 

mais enriquecedora para os alunos. 

Quanto ao questionário, iniciamos perguntando como a escola e os professores podem 

contribuir para a formação dos cidadãos digitais?  

Para o Professor P1 relatou que “Fazendo orientações, disponibilizando esses recursos 

para os alunos, mas sempre de acordo com a necessidade de utilizá-los e com muita 

consciência”. Para o Professor P2 “Através do laboratório de informática da escola”. E o 

Professor P3 “Tentando dar aos alunos o maior esclarecimento possível, de como usar as 

mídias sociais de forma saudável e sem perigo”. 

Almeida (2014, p. 36) considera que: “[...] não devemos ver as TICs como salvadoras 

da educação, nem como uma garantia da qualidade de ensino, e sim como algo que pode 

contribuir para a sua remodelação, permitindo à escola combinar estruturas que concorram 

para a recuperação de sua modicidade”. 

A instituição escolar tem que inserir a tecnologia no seu ambiente de aprendizado de 

forma que ela seja aliada do ensino para que os alunos possam construir seus conhecimentos 

de uma forma moderna e inovadora. 

Outra questão que abordamos foi se as tecnologias educacionais podem ajudar no 

processo ensino-aprendizagem? Caso a resposta fosse positiva, de que forma?  

Para o Professor P1: “Sim. Tudo que for utilizado de forma e maneira correta, sem 

exageros é sempre válido”. O Professor P2 “Sim. Através de vídeos, filmes, que auxiliam as 

aulas para que fiquem mais interessantes”. E para o Professor P3 “Sim. Pois é um grande 

apoio o uso de materiais modernos e de uso fácil. Mostra os conteúdos de forma clara e 

concisa.” 

De acordo com Almeida (2014, p. 39):  

O uso de novas tecnologias permite romper barreiras, uma vez que elas possibilitam 

o acesso mundial à informação e colocam o cidadão em contato com diferentes 

conteúdos, linguagens e diversidades. Dessa forma, a instalação e o uso de 

ambientes virtuais passam a ser imprescindíveis no direcionamento dos vários 

conteúdos a serem aplicados.  
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As tecnologias educacionais abrem as portas do mundo da informação e transformam-

se em instrumentos que possibilitam o acesso ao conhecimento de forma integrada e mais 

interativa. 

Ainda questionamos se o professor acha válido que a tecnologia esteja inserida no 

ambiente escolar como forma de estimular o aluno e evitar a falta de interesse na 

aprendizagem. Caso a resposta fosse positiva, de que forma? 

Para o Professor P1 “Sim. Hoje em dia o mundo em que nossos alunos vivem são 

cercados pela tecnologia e eles dominam muito bem essas evoluções de forma muito rápida, 

mesmo os que moram na zona rural, então por que não utilizá-la”. O Professor P2 “Sim. A 

tecnologia tem auxiliado muito a tornar as aulas mais interessantes”. E para o Professor P3 

“Sim. Se este é o momento das mídias, então porque não usá-las a favor da aprendizagem e do 

interesse”. 

Moran (2007, p.91-92) defende que:  

A escola continua a mesma, no essencial, mas há algumas inovações pontuais, 

periféricas, que começam a pressionar por uma mudança mais estrutural. [...] o 

avanço das tecnologias e o seu domínio técnico-pedagógico propiciam a criação de 

espaços e atividades novos dentro da escola, que convivem com os tradicionais: 

utiliza-se mais o vídeo, para tornar as aulas mais interessantes; desenvolvem-se 

alguns projetos na internet, nos laboratórios de informática. 

 

A tecnologia estando inserida no ambiente escolar como forma de contribuição no 

processo de ensino-aprendizado pode ser uma forma muito válida de evitar a falta de interesse 

dos alunos que massificam a escola como um meio apenas de conteúdos “chatos e 

cansativos”, podendo até ser uma grande aliada para evitar a evasão escolar. 

Outra pergunta que fizemos foi se o professor já realizou alguma atividade dentro de 

sala de aula utilizando algum tipo de recurso tecnológico. Caso a resposta positiva, qual ou 

quais? 

Para o Professor P1 “Sim. Televisão, celular”. O Professor P2 “Sim. Através de filmes 

relacionados com a matéria dada, vídeos também são ótimos para desenvolvimento das 

aulas”. E para o Professor P3 “Sim. Usamos o celular para pesquisar uma palavra difícil”. 

Ainda complementamos o questionamento se encontrou dificuldades, se a resposta 

fosse positiva, qual ou quais? Todos os professores responderam que “não”. E o Professor P3 

complementou “Eles são feras no assunto”. 
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Nem sempre o professor consegue utilizar as tecnologias educacionais sem encontrar 

problemas no processo de aplicação das mesmas, pois o uso de uma tecnologia vai muito mais 

além do que apenas repassar um conteúdo. 

No questionário proposto aos professores nenhum deles citou o uso do computador em 

sua prática, visto que é uma ferramenta que ao ser utilizada traz grande relevância para o 

processo de ensino-aprendizagem uma vez que no mundo atual em que vivemos a falta do uso 

deste recurso na escola deixa a desejar para uma educação construtiva que tanto desejamos. 

Sobre isso, Manfredini (2014, p. 66) conceitua que:  

O profissional contemporâneo faz uso das TICs como apoio em muitas de suas 

tarefas cotidianas, mas o que é fundamental e cabe destacar é o “saber usá-las 

adequadamente”. O uso incorreto gera inúmeras perdas, causando insegurança e 

fragilidade nos negócios. A credibilidade no processo fica totalmente comprometida. 

 

Finalizamos nosso questionário perguntando se o professor notou alguma diferença no 

interesse e atenção dos alunos quando estava usando algum recurso tecnológico. 

Para o professor P1 “Percebi que o interesse deles aumenta muito mais, pois são 

recursos que eles dominam sem dificuldades”. O Professor P2 “Sem dúvida o interesse foi 

bem maior nas aulas”. E para o Professor P3 “Sim. A atenção é maior e o interesse em 

descobrir primeiro é grande”. 

Segundo Manfredini (2014, p.50) “ao utilizar essa nova ferramenta didática, o 

professor pode acelerar os trabalhos e melhorar muito a apresentação de conteúdos, tornando 

sua aula muito mais atrativa”. 

Dessa forma a partir do momento que os professores abraçam o ambiente digital, eles 

estão considerando um ambiente onde favorece não somente a atenção dos alunos, mas sim a 

interação, o desenvolvimento criativo, tornando uma aula monótona que o aprendizado é 

mecânico em uma aprendizagem divertida, estimulante e rica em informações se 

transformando em um grande mecanismo para o processo de ensino-aprendizado. 

 

Considerações Finais 

 

Através da pesquisa podemos demonstrar que a tecnologia está sendo introduzida no 

espaço escolar como um apoio ao professor e como um instrumento no processo de ensino-
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aprendizagem dos alunos é de grande importância, pois ela permeia todos os espaços 

escolares e não-escolares estando cada vez, mas presente na vida do ser humano.  

O uso das tecnologias educacionais está alterando significativamente o papel do 

professor como interventor do conhecimento e também dos alunos como agentes do próprio 

conhecimento, fazendo com que a maneira de ensinar e também o aprender sejam repensados 

dentro de uma perspectiva na qual a educação tem o compromisso de sempre buscar o melhor 

que o universo tem para oferecer sabendo utilizar a favor da educação.  

Os professores aqui pesquisados fazem o uso de algumas tecnologias na sala de aula e 

reconhecem como instrumento que auxilia no processo de ensino-aprendizagem, pois torna a 

aula mais prazerosa e atrativa para o aluno, porém deixa a desejar quanto ao uso do 

computador. 

A escola precisa estreitar cada vez mais o seu relacionamento com a tecnologia 

fazendo dela sua aliada, para dar ao aluno um ambiente educacional estimulante compatível 

com o mundo digital em que vivemos.  

Renovando as contribuições de diversos estudiosos da área, o professor como interface 

entre o conhecimento e o aluno deve sempre estar buscando novas formações profissionais 

sempre buscando aprofundar seus conhecimentos para que ele consiga fazer um trabalho de 

qualidade sempre repensando sua prática, pois para que o professor faça uso das tecnologias 

ele deve conhecê-las primeiramente, para que seu trabalho seja ainda mais efetivo. 

Acreditamos que no mundo atual, com a toda transformação que ocorre por conta de 

tantas tecnologias que surgem a todo instante, os professores e principalmente a instituição 

escolar devem agarrar e aproveitar destas tecnologias para buscar uma educação de qualidade 

e mais inovadora para seus alunos, pois a tecnologias quando são utilizadas contribuem de 

forma pertinente na educação. 
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Resumo: objetivo geral do trabalho consistiu em apontar caminhos para a o uso da tecnologia 

da geoinformação no campo escolar, com a utilização do drone na elaboração de mapas 

visuais. Como objetivos específicos destacamos i) compreender o que as novas tecnologias 

podem ofertar no ensino didático, ii) introduzir novas metodologias nas aulas de geografia e 

iii) criar didáticas construtivistas dentro e fora da sala de aula. Assim sendo, os procedimentos 

metodológicos demostrado no texto se aplica na série do 6° (sexto) ano do ensino 

fundamental, no contexto da cartografia, mas especificamente na criação de mapas e na 

formação espacial do espaço a partir da observação. Nessa conjuntura cabe à escola e aos 

professores fazer com que os alunos compreendam as novas tecnologias, neste caso o uso dos 

drones, bem como façam o uso dele e encontrem maneiras criativas e úteis para a sociedade. 

Para elaboração deste trabalho, foram utilizados os seguintes passos. Passo 01: visando apoiar 

as aulas de Geografia do 6° (sexto) ano, na rede municipal do município de Santa Adélia (SP), 

utilizou-se de métodos inovadores com apoio da direção  escolar e da coordenação de ensino, 

tal método consistiu na didática de voo livre utilizando um drone, registrou por meio de sua 

câmera a bordo, imagens das paisagens do distrito e do local, focando nas paisagens. Após o 

processamento das imagens, os alunos tiveram a oportunidade de ver uma imagem de foco de 

cima para baixo, e puderam analisar áreas ao entorno do local de ensino. Passo 02: após 

processar as imagens e garantir uma boa qualidade de observação, estas foram impressas em 

papel comum, e expostas aos alunos em sala de aula. Paralelamente, com o uso de papel 

vegetal, lapiseira, lápis comum e lápis coloridos, os alunos foram separados em grupos com o 

princípio de classificar as áreas das imagens por cima de cada fotografia, assim com auxílio 

do professor foram designadas as áreas, por exemplo, áreas urbanas, áreas rurais antrópicas, 

cursos hídricos, locais de interesse e cultivos agrícolas. Em suma, podemos concluir que ao 

desenvolver o Passo 1, os alunos entenderam a capacidade das novas tecnologias pode 

auxiliar na didática, sendo maravilhados com uma nova forma de ver o local que residem e 

que cada lugar no espaço tem um uso e sua função.  O passo 2 irá ocorrer a discussão de como 

estamos distribuídos no espaço, tendo uma imagem real feitas pelos próprios alunos do mapa 

visual, onde cada um irá apontar sua localização no espaço visto no mapa. 

 

Palavras-Chave: Ensino; Tecnologias; Drones.  
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Resumo: Em abril de 2017, no início do segundo bimestre letivo no Colégio Conexão durante 

as aulas de Geografia foram realizadas aulas expositivas dialogadas para os alunos entre 9 e 

11 anos da turma de 6º ano do fundamental II, sendo aulas de caráter estratégico, em que a 

professora de geografia expõe o conteúdo com a participação dos estudantes, mediante o 

conhecimento prévio sobre Vulcanismo, tema da aula. Exigiu-se a leitura e a resolução dos 

exercícios do livro didático, sendo assim a professora foi a intermediadora dos 

questionamentos, discussões e curiosidades. Em seguida, realizou-se uma aula lúdica, 

utilizando uma maquete de um vulcão em erupção, feita pela professora, no qual foi 

apresentado o passo a passo da montagem, materiais usados e execução da maquete, diante 

dos alunos. O objetivo principal deste trabalho foi demonstrar a utilização de recursos 

didáticos confeccionados por meio de técnicas de artes plásticas no ensino da Geografia em 

sala de aula. A metodologia baseou-se na exposição dos conceitos relacionados ao tema 

vulcanismo. Aula lúdica demonstrando na prática uma maquete em erupção; na terceira fase a 

confecção de maquetes feitas pelos os próprios alunos em sala de aula e na quarta etapa um 

seminário sobre vulcanismo e apresentar as maquetes desenvolvidas pelos alunos. O resultado 

foi que, a partir da confecção da maquete pelos próprios alunos possibilitou aos alunos um 

melhor entendimento sobre o vulcanismo, no desde a escolha dos materiais até a organização 

da sala todos se mostraram entusiasmados e participativos, atingindo o objetivo esperado, 

conhecimento das características e conceito de vulcanismo. 

 

Palavras-Chave: Vulcanismo; Artes Plásticas; Ensino de Geografia. 
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Resumo: A palavra lúdico tem origem do latim ludus e significa brincar. Neste brincar estão 

incluídos jogos, que por sua vez, oportunizam a aprendizagem do indivíduo (Santos, 2012). 

Com essa perspectiva, o presente estudo visa analisar a utilização do jogo de argolas como 

uma atividade lúdica para sensibilizar crianças sobre o correto descarte de resíduos sólidos 

gerados cotidianamente, como papel e plástico. A coleta seletiva ainda tem pouca 

abrangência, ocorre em apenas 41% dos municípios brasileiros e em questão de eficiência 

somente 10% daquilo que é potencialmente reciclável é recolhido (Conke e Nascimento, 

2018), problema que em Uberlândia afeta o Departamento Municipal de Água e Esgoto 

(DMAE), que desde março de 2017 é responsável pela coleta de resíduos sólidos na cidade. 

Voltado para sensibilização ambiental o DMAE criou em 2003 o Programa Escola Água 

Cidadã (PEAC) que realiza atividades em escolas e outras instituições, trabalhos de 

esclarecimento quanto à importância da preservação ambiental. Como uma intervenção 

perante a problemática dos resíduos e sua relação com o consumo, o PEAC desenvolveu uma 

atividade lúdica “Jogo de argolas, separando o lixo que não é lixo”. A atividade utiliza argolas 

coloridas nomeadas uma a uma como um resíduo, representando um lixo, e duas hastes de 

ferro coloridas de azul e preto, representando respectivamente os lixos seco e úmido, o 

objetivo é que o aluno acerte a argola na haste correta de acordo com o lixo que ela representa 

e o local ideal para seu descarte. O jogo foi realizado no dia 06 de agosto de 2018 com duas 

turmas de 5° ano, total de 43 estudantes da Escola Municipal Prof.ª Benedita Pimentel de 

Ulhôa Rocha. Os participantes do jogo responderam um questionário pré e pós iguais, desta 

forma, foi possível analisar a eficiência da atividade. O questionário aplicado composto de 

oito perguntas apresentava variações entre questões fáceis e médias. Analisando as oito 

questões pré e pós dos 43 estudantes foi possível perceber um aumento de 41,61% nas taxas 

de acerto, entretanto, os alunos demonstraram que ainda têm muitas dúvidas sobre as formas 

de coleta e destinação correta do lixo após a separação. Em suma, a pesquisa foi concluída e o 

jogo se mostrou eficaz como uma atividade lúdica que facilita a compreensão quanto a 

separação de resíduos sólidos, entretanto, ainda é necessário medidas públicas que esclareçam 

a população dúvidas frequentes principalmente quanto ao local correto de descarte dos 

resíduos. 
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Resumo: Na perspectiva do desenvolvimento humano a velhice é a última etapa do ciclo 

vital, na qual os indivíduos se deparam com diversas mudanças que interferem no papel que 

eles desempenham na sociedade onde estão inseridos. Existe ampla preocupação em preservar 

e cuidar da saúde e do bem-estar do idoso para que ele envelheça com dignidade, autonomia, 

independência, equilíbrio e boa saúde física e mental. Entende-se, assim, que a qualidade de 

vida na velhice está diretamente relacionada às práticas desenvolvidas por cada indivíduo 

durante sua vida, e também durante a própria velhice. O presente estudo objetivou conhecer, 

sob o olhar do idoso, as variáveis que afetam e promovem a sua qualidade de vida. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa de campo de natureza qualitativa, por meio da qual 20 

idosos de ambos os sexos, com idade entre 60 e 76 anos foram voluntariamente entrevistados, 

a partir da seguinte questão norteadora: “O que é qualidade de vida para o senhor(a)?” Os 

dados parciais, analisados a partir da perspectiva da análise de conteúdo, indicaram que as 

principais categorias apontadas pelos idosos como promotoras de qualidade de vida estão 

relacionadas a: 1. saúde, 2. convívio social e afetivo, 3. prática de atividade física, 4. 

participação e frequência em atividades promovidas por centros de apoio aos idosos. 

Congruente com a proposta de política de desenvolvimento ativo da Organização Mundial de 

Saúde, os dados levantados por esta pesquisa apontam que, para um envelhecer saudável, é 

essencial ampliar aos idosos as oportunidades para promoção de um estilo de vida mais 

satisfatório, incluindo mudanças de hábitos alimentares, práticas de atividades físicas, 

cuidados psicológicos e inserção em contextos sociais e afetivos. 
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Resumo: Esse resumo traz a reflexão acerca da “crise das licenciaturas’’ uma pesquisa que 

está concluída, busca tratar de questionar e entender os motivos da desvalorização das 

mesmas. Para isso devemos nos apoiar nos estudos e apontamentos feitos por diversas 

pesquisas, de vastas áreas do conhecimento no que tange os cursos de licenciatura nas regiões 

do território brasileiro. Desta forma, compreendemos que a educação como está sendo 

proposta está associado na manutenção da exploração do trabalho pelo capital através dessas 

instituições. Por sua vez, as escolas filosoficamente tratadas pelo regulador da educação, 

apoiadas num pensamento Neoliberal agem como “indústrias do ensino’’, onde as aptidões 

em gerir o âmbito escolar perpassam o compromisso filosófico educacional e ainda a 

qualidade humana na aplicação dos conteúdos. Uma vez que essas instituições são friamente 

tratadas como empresas, os alunos passam a ser então o produto dessa atuação. Neste formato 

de aplicação do ensino destaca-se a tendência da instalação de um processo meritocrático 

onde tanto o professor quanto o aluno são avaliados por seus méritos individuais, tais como, 

notas, produções, entre outros, fazendo com que a competitividade seja uma realidade 

rotineira, corroborando pela busca de prêmios e bonificações, e que esteja sempre a frente da 

filosofia de educar. Após essa breve contextualização da dinâmica do ensino por parte das 

instituições públicas, retomaremos o evento tratado como a ‘’crise das licenciaturas’’ a partir 

de um olhar de nível estadual, tomando o curso de geografia como objeto desta analise no 

estado de Goiás, essa pesquisa tratou de interpretar o ensino superior das licenciaturas, tanto 

nas instituições publicas ou particulares de ensino. O principal destaque apontado é a criação 

de instituições particulares de ensino em maiores proporções que as públicas, e como pela 

constituição federal, o ensino superior não prevê sua responsabilidade como dever do Estado, 

então o setor privado é quem se responsabiliza em maior parte por esse ensino. E o Estado 

através do sistema nacional de avaliação da educação superior, tem o papel de assegurar o 

sistema de avaliação do ensino superior em geral, para se certificar da qualidade. 
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Resumo: O presente trabalho demonstra o entendimento de cidadania e sua ligação com o 

papel do educador. Este termo é associado à vida em sociedade que evolui por mudanças 

socioeconômicas promovendo igualdade civil e política. Um conceito que sofreu várias 

modificações ao decorrer das transformações sociais vem sendo transformado desde o século 

XVIII, e a partir deste legaram ao mudo novas visões sobre economia, sociedade e política. 

Atualmente, o conceito de cidadania está em construção pelo fato da sociedade estar em 

constante luta por direitos, liberdade e melhorias individuais ou em coletivos. O papel do 

professor para com a cidadania vem desde sua formação inicial, o que no momento sofre 

crises e preocupações. Ao observar toda trajetória da cidadania e necessidade de ser 

transmitido ao aluno, traz como intuito demonstrar meios de passar os direitos e deveres dos 

alunos de maneira didática dentro de sua disciplina, em especial o professor de geografia. 

Assim, para que seja efetivada a construção da cidadania o objetivo é passar com clareza e de 

forma lúdica aos alunos. Para contemplar a eficiência da construção cidadã, em uma pesquisa 

já finalizada, foram utilizados procedimentos metodológicos, como observar doze aulas por 

meio do estágio supervisionado, onde é visto diversas faixas etárias de 8 a 12 anos, entrevistas 

e principalmente a analise do projeto político pedagógico, onde a cidadania é relatada. 

Quando se passa pelo estágio que se cria uma formação de visão das dificuldades e 

possibilidades do âmbito escolar, assim conhecendo todos os lados desse meio. Para o 

professor a docência não vem só do ensino aprendizagem, mas também da incansável 

renovação de novos meios para o mesmo. A preocupação do educador é tanto para ética e 

cidadania, quanto para seu conhecimento especifico transmitido. Ou seja, além de passar seu 

conteúdo, tratar de maneira flexível a cidadania.  A cidadania na escola é um papel de 

responsabilidade do professor e, também de toda a gestão, por ser algo relatado em seu PPP. 

Toda essa ligação é tratada, geralmente no dia a dia, no decorrer das situações, como por 

exemplo, a violência na sala de aula, ou fora dela, que de toda maneira é uma violação dos 

direitos humanos e negação da cidadania. 
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Resumo: O objetivo geral desse artigo foi de contribuir para o aprimoramento das formas 

didáticas de construção de leitores no ensino fundamental e no ensino médio, destacando cada 

vez mais a presença de filmes que reforcem o processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos 

específicos ficam a cargo de fazer com que os alunos identifiquem nos filmes apresentados 

elementos geográficos, e fomentar discussões sobre o assunto a ser identificado. Como 

metodologia deste trabalho foi utilizada uma revisão bibliográfica, aplicação de três filmes em 

quatro salas de aula sendo elas duas do nono ano, o mesmo filme para essas salas e duas salas 

do ensino médio 1° e 2° ano, um filme para cada, cerca de 100 alunos aproximadamente 

durante a disciplina de Estagio Supervisionado.  A pesquisa foi concluída e como resultado 

nós do grupo reconhecemos que há relevantes modelos de metodologias pedagógicas, que são 

importantes para o ensino, dentre eles o cinema por ser um meio artístico e lúdico, reforçando 

as aulas teóricas já aplicadas. Porém, há uma escassez de materiais proporcionados pela rede 

pública de ensino, o que acaba interferindo no êxito deste método. Partindo do entendimento 

de que uma imagem vale mais do que mil palavras, trazer para a sala de aula o contato dos 

alunos com realidades externas, ou outras realidades, que não a do cotidiano, os fazem refletir 

o tema trabalhado em aula e ainda a fixação mental do conteúdo através dos sentidos básicos 

do aluno. Esse tipo de prática associada à dinâmica habitual da instituição de ensino reforça a 

ludicidade no que tange a compreensão do tema e reafirma o que trazem como contribuição os 

maiores estudiosos da educação na atualidade. No entanto, a infraestrutura escolar deixa a 

desejar desde sua gestão, até o material básico para inserção de temáticas como cinema na 

escola, comumente a maioria das escolas públicas encontram grandes desafios para a 

execução dos mesmos. A ausência de equipamentos como datashow, notebooks, televisões, 

som, e inclusive a falta de espaços físicos adequados, corroboram para a inviabilidade dessas 

ações, trazendo o empobrecimento da qualidade e manutenção do aprendizado na grande 

maioria das regiões brasileiras.  
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Resumo: O ato de ensinar, nos dias de hoje, tem se tornado uma prática que vem desafiando 

os docentes e algumas práticas pedagógicas vêm sendo cada vez mais utilizadas para se 

conquistar uma aprendizagem efetiva. Assim, a atividade lúdica é considerada por muitos 

professores como uma forma de aprendizagem que estimula o desenvolvimento da 

criatividade do aluno e aguça a vontade de aprender determinado assunto, além de despertar o 

interesse e a curiosidade e tornar o processo de construção do conhecimento mais divertido e 

dinâmico. Existem várias formas de envolver as atividades lúdicas na sala de aula e os jogos 

didáticos é uma delas. O ensino de conteúdos geográficos-geomorfológicos no ensino 

superior, também vem enfrentando este problema, pois as aulas expositivas e teóricas 

utilizando leituras prévias de textos científicos seguida por debates, tem desestimulado o 

interesse. Assim, o objetivo do trabalho foi elaborar e testar um jogo didático-pedagógico da 

memória, envolvendo o tema relevo litorâneo, para facilitar a construção do conhecimento 

geográfico e estimular a participação dos discentes durante as aulas teóricas e expositivas da 

disciplina de geomorfologia. Para que o objetivo fosse alcançado, foram utilizados os 

seguintes procedimentos metodológicos: a) Pesquisa e revisão bibliográfica sobre o tema 

relevo litorâneo, ludicidade e jogos, b) Elaboração do jogo didático da memória a partir de da 

utilização de materiais fáceis de serem manipulados (papel cartão, impressora colorida, 

imagens representando formas de relevo etc.), c) Pesquisa on-line de imagens representativas 

das formas de relevo, d) A utilização de princípios da concepção construtivista no momento 

de elaboração das regras do jogo. Contudo, foi possível verificar durante a aplicação do jogo 

didático da memória, após a aula expositiva, que houve a participação efetiva dos alunos na 

aula, as regras do jogo estimularam a participação em grupo, principalmente no momento que 

era formado o par de imagens idênticas de um relevo litorâneo, os alunos conseguiram 

lembrar do que foi explicado durante as aulas teóricas e um complementava a identificação e 

a gênese que dava origem ao relevo do par de imagens. Os resultados obtidos deixaram 

transparecer que a ludiciada e o jogo didático são iniciativas simples, mas que estimulam a 

participação dos alunos na sala de aula e o conhecimento é construído de forma conjunta com 

a participação do professor mediador e dos alunos. 

Palavras-Chave: Ensino; Geomorfologia; Jogo Didático. 
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Resumo: A mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba apresenta diversos 

geossítios, ou seja, locais que apresentam algum elemento da  Geodiversidade com valor 

educativo, científico e/ou turístico (BENTO, 2018). Esses geossítios são locais propícios à 

prática do trabalho de campo, este podendo ser compreendido como um instrumento 

pedagógico que deve ser utilizado pelos professores, pois permite a verificação 

de determinados processos e fenômenos do cotidiano, rompendo com a visão 

abstrata dos conteúdos abordados pela geografia em sala de aula (PEDRO, 2011). Este 

trabalho tem como objetivo destacar o potencial didático de alguns geossítios visitados 

durante um trabalho de campo da disciplina de Geologia do curso de Geografia da 

Universidade Federal de Uberlândia, campus do Pontal. Para atingir tal objetivo, os 

procedimentos metodológicos necessários foram: a) participação no trabalho de campo nas 

cidades de Prata, Peirópolis, Sacramento, Patrocínio e Indianópolis; b) pesquisa bibliográfica 

para aprofundar os temas abordados nos geossítios visitados e, ainda, sobre a importância do 

trabalho de campo no ensino da Geografia. Conclui-se que os geossítios visitados, tais como 

Serra da Boa Vista (Prata) com as pinturas rupestres, Museu de Peirópolis (Uberaba), Gruta 

dos Palhares (Sacramento), Quedas d’água (Patrocínio e Indianópolis), entre outros, além de 

serem locais de fácil acesso o que viabiliza a realização dos trabalhos de campo, são 

muito didáticos, uma vez que possibilitam uma visão ampla de aspectos relacionados a 

geografia física. 

 

Palavras-Chave: Geodiversidade; Atividades práticas; Geografia. 
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Resumo: Os livros didáticos são a priore um dos meios mais utilizado para os professores 

lecionarem suas aulas. Contudo, a falta de dinâmica em sala de aula pode trazer distração e 

falta de interesse dos alunos. Sendo assim, cabe ao docente trazer novas práticas de ensino, 

como: maquetes, banners, jogos didáticos e outros. Neste viés, o principal objetivo deste 

trabalho é oferecer um jogo didático baseado, na brincadeira “Jogo da Memória”, como uma 

forma alternativa de ensino. Vale ressaltar, que os materiais didáticos são tão convenientes 

quanto os livros. Metodologicamente, a presente atividade, envolvendo a temática “O relevo 

formado em áreas desérticas, dunas e arenização”, foi realizada a partir da busca de material 

bibliográfico na internet, discussão entre os integrantes a respeito da formulação do jogo que 

possivelmente será aplicado a alunos do ensino médio, sendo a formulação de uma 

brincadeira de memória envolvendo perguntas e respostas. Assim, para melhor entendimento 

da temática, seria necessária uma aula explicativa para que os alunos se familiarizassem com 

o assunto, além de buscar a interação da sala com possíveis questões relacionadas ao 

cotidiano. A partir da elaboração deste trabalho, pode-se elucidar uma grande importância 

sobre a temática, além de ser explicado de forma dinâmica com os alunos. Sendo assim, como 

resultados, pode-se observar maior interação com o público alvo, saindo um pouco do modelo 

tradicional de aprendizagem, partindo para um modo didático e dinâmico. 

 

Palavras-Chave: Material Didático; Jogo da Memória; Alunos. 
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Resumo: O cinema é uma ferramenta educacional que propicia o melhoramento do processo 

ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Assim, conforme nos apontam Sacramento (2008) 

à linguagem audiovisual produz experiências diferenciadas, de modo a enriquecer os 

conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula. Logo, as mídias audiovisuais se caracterizam 

como estimuladores na construção do conhecimento, pois se concilia o uso do cinema á 

produção da informação escolar mais prazerosa e participativa no ensino de Geografia. Para 

Lera e Rosa (2013), a produção fílmica é um recurso de suma relevância para a construção do 

saber histórico, principalmente no que se refere aos Temas Transversais, pois o cinema é um 

ótimo recurso para discuti-los. Diante disso, se tem como objetivo apresentar os resultados da 

utilização do filme como recurso didático em aulas ministradas na Escola Estadual 

Governador Clóvis Salgado que está localizada no município de Ituiutaba-MG. Ao longo 

dessas observações, percebe-se a dificuldade encontrada pelos educados do sexto ao nono ano 

do Ensino Fundamental II de compreender alguns dos conteúdos de Geografia. Um dos 

fatores que se destaca para compreender esta dificuldade é o distanciamento entre o conteúdo 

trabalhado e a vida cotidiana dos alunos. A partir disso, pensar em novas metodologias para o 

ensino de Geografia se fez necessário, permitindo que esses conteúdos se integrem com o 

mundo em que estão inseridos. Para tanto, os acadêmicos do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID) Subprojeto Geografia da Faculdade de Ciências Integradas 

do Pontal (FACIP) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), conjuntamente com 

Supervisora do Subprojeto e da Coordenadora das atividades desenvolvidas na Escola 

Estadual Governador Clóvis Salgado, foi selecionado alguns filmes para reforçar os 

conteúdos já trabalhados, com temáticas de: Território e territorialidade; Cidadania e direitos 

sociais; Cartografia e Impactos ambientais e sustentabilidade. Após essa seleção, os filmes 

foram exibidos para os alunos da instituição já mencionada, destacando alguns pontos como: 

o que pretendemos como esse filme? Em que atividade se relaciona com a disciplina de 

Geografia? E quais os limites e as possibilidade desse filme para os educandos? Por fim, 

conclui-se que o cinema na escola na disciplina de Geografia, reforçou os conteúdos e, 
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também amenizou dificuldades de alguns dos alunos, já que este é um recurso pedagógico e 

agrega a aula formal e teórica já ministrada. 
 

Palavras-Chave: Cinema; Recurso didático; Geografia. 
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Resumo: Visando levantar os conhecimentos a respeito da Educação Ambiental e mostrar a 

importância da conservação de Ara ararauna, tal trabalho busca compreender as percepções 

que os alunos de ensino básico da cidade de Ituiutaba-MG têm em relação a este assunto. 

Assim, o trabalho foi desenvolvido em duas etapas, onde a primeira foi concluída por meio da 

análise dos trabalhos presentes na literatura a fim de construir estratégias para conservação da 

espécie em estudo. A segunda etapa consiste na aplicação de questionários e atividades de 

Educação Ambiental aos alunos de ensino básico, tal fase encontra-se em andamento. Dentro 

dos resultados parciais, muitas pesquisas sobre psitacídeos foram encontradas, porém poucas 

estratégias para conservação de Ara ararauna, sendo necessário a elaboração e aplicação de 

ações educativas voltadas à conservação ambiental. 

 

Palavras-Chave: Biologia da conservação; biogeografia; Ara ararauna.   

 

 

Introdução 

 

A diversidade biológica vem passando por uma crise onde um número enorme de 

espécies vem diminuindo. Dessa forma, é imediato a compreensão dos efeitos de atividades 

humanas nos ecossistemas e suas espécies, e buscando desenvolver práticas para prevenir o 

declínio de um ecossistema ou a extinção de espécies. Dentre as atividades antrópicas que 

mais ameaçam a biodiversidade, encontra-se a fragmentação de habitats, sendo um processo 
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no qual uma área de vegetação é dividida em lotes isolados, e por vezes rodeado por 

vegetação diferente da original (PRIMACK; RODRIGUES, 2001; CARVALHO, 2009).  

No Brasil, em especial no Cerrado, a fragmentação de habitats vem sendo um grande 

risco a biodiversidade. Tal bioma apresenta alto grau e endemismo e biodiversidade elevada, 

porém ao longo dos anos vem sofrendo com intensas atividades agropecuárias, sendo 

considerado um hotspot de conservação, por se tratar de um bioma em risco (KLINK; 

MACHADO, 2005). Na América do Sul ocorrem aproximadamente 93 famílias de aves (DE 

SCHAUENSEE, 1970), sendo 66 famílias presentes no Cerrado (DA COSTA et al. 1981), 

muitas destas famílias apresentam espécies tipicamente neotropicais (CAVALCANTI, 1983). 

Desta forma, devido a degradação do Cerrado, algumas destas espécies estão susceptíveis a 

extinção. No grupo dos psitacídeos, cerca de 26% das espécies estão com populações 

diminuídas e com algum risco de extinção (COLLAR, 2000). Um exemplar de psitacídeo 

muito popular no Cerrado é a arara canindé (Ara ararauna). Devido um conjunto de fatores, 

como degradação de habitat, caça e captura para o tráfico de animais silvestres, tal espécie 

corre perigo de extinção (GUDES, 2004 e GRAJAL, 2015). Por isso, faz-se necessário a 

elaboração de estratégias de manejo e conservação desta espécie, podendo também conservar 

o ecossistema em que ela habita.  

A cidade de Ituiutaba é uma local onde se encontrando muitos exemplares de araras 

canindés. Localizada na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, é um município 

que vem passando por grandes avanças no agronegócio (FONSECA e SANTOS, 2011). 

Assim, houveram construções de novas residências e expansão da área urbana, além da 

substituição de vegetação nativa por pastagens e monoculturas. Tais atividades afetam o 

comportamento natural de diversas espécies, em especial Ara ararauna, que se trata de uma 

espécie muito comum nas áreas urbanas de Ituiutaba.  

A fim de preservar a espécie na cidade de Ituiutaba-MG, espera-se com tal trabalho 

comparar os conhecimentos do público, a respeito da Educação Ambiental, e mostrar a 

importância da preservação de espécies presentes no cotidiano. Além de apresentá-los 

estratégias de manejo e conservação de espécies, visando ampliar os conhecimentos da 

população sobre a espécie Ara ararauna. 
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As ferramentas essenciais para a conservação de ecossistemas são a etologia e 

biogeografia, uma vez que se conhece o comportamento animal é possível contribuir para 

compreensão das relações inter e intra-específica, e o estudo da biogeografia auxiliando na 

compreensão do espaço onde tais comportamentos se expressam (ALVES et al. 2012). Assim, 

a conservação de habitats exige um amplo conhecimento sobre o meio ambiente. De maneira 

que é necessário compreender as relações ecológicas, como o comportamento de uma espécie 

afeta a vida de outra em seu ambiente natural (DEL-CLARO e TOREZAN-SILINGARDI, 

2006). 

 

2 Metodologia de Trabalho 

 

Sendo Psittaciformes a ordem com o comportamento mais estudada entre as aves. Os 

procedimentos metodológicos foram executados em duas etapas: (1) a primeira, já concluída, 

consiste, de forma exploratória, obter dados sobre biogeografia, comportamento, distribuição 

e conservação de Ara ararauna. Nesta etapa foram obtidos trabalhos sobre o comportamento, 

distribuição e riscos presentes a espécie em estudo. Mesmo sabendo que animais em cativeiro 

apresentam comportamentos distintos dos observados em campo, este permite a formulação 

de hipóteses e estratégias para comportamentos naturais (FERRARI, 2008).  

A partir do conhecimento destes comportamentos, foi possível o desenvolvimento de 

estratégias conservacionistas para a espécie estudada, pois o entendimento de tais hábitos são 

ferramentas para abordagens de Educação Ambiental.  

(2) A segunda etapa, as estratégias conservacionistas desenvolvidas nesse trabalho 

serão apresentadas a estudantes das escolas de ensino básico da cidade de Ituiutaba-MG, por 

meio de palestras e atividades interativas, para que seja possível conscientizar os alunos sobre 

a importância preservação da biodiversidade, com foco na espécie Ara ararauna, e como a 

preservação de habitats é essencial para a manutenção da biodiversidade. Esse método visa 

atingir grande parte da população do município de Ituiutaba-MG, para que essas tenham 

conhecimentos sobre a importância das araras canindés e a preservação de seu habitat.  

No contexto educativo, o docente deve inserir atividades que favoreçam a descoberta 

dos conhecimentos do mundo físico, cultural e social. Ao trabalhar Educação Ambiental nas 

escolas, existem diversas maneiras de abordar essa temática guiando os alunos de forma a 
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serem reconhecidos como agentes ativos. Ao incluir nos componentes curriculares escolares 

atividades que formem bons cidadãos preparados para o fazer coletivo, dentro e fora do 

ambiente escolar (ANDRADE, 2014).  

À vista disto, as atividades serão desenvolvimentos a princípio com a aplicação de um 

questionário, buscando conhecer quais informações o público possui sobre Educação 

Ambiental e sobre a espécie estudada. Em seguida, a estratégias de manejo e conservação 

anteriormente desenvolvidas serão apresentadas ao público em conjunto com a realização de 

atividades lúdicas, estimulando a aprendizagem. Ao final, será aplicado um novo 

questionário, a fim de comparar os conhecimentos dos alunos sobre a Educação Ambiental.  

 

2.1 Descrição do Jogo da Memória  

 

Jogo da Memória (Figura 1) é uma atividade recreativo que exige atenção, 

estimulando a concentração, observação e memória dos participantes. O jogo contém cartas 

que apresentam uma figura em apenas um dos lados, onde cada carta tem um par com a 

mesma figura estampada. As cartas são postas com as figuras voltadas para baixo. O 

participante tem direito de virar duas cartas, deixando que todos as vejam. O participante deve 

encontrar as cartas iguais e recolhe-las. Caso sejam diferentes, as cartas devem ser viradas 

novamente com a figura para baixo, passando a vez para o próximo participante. Vence quem 

encontrar mais pares. 

 

Figura 2: Jogo da Memória 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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2.2 Descrição do Jogo de Ligar Colunas 

 

Trata-se de um jogo bastante simples (Figura 2), onde a primeira coluna e constituída 

por algumas imagens de espécies de araras, e a segunda coluna pelos nomes destas araras, 

porém, estão fora de ordem. O participante deve ligar os nomes as figuras respectivas a eles. 

 

Figure 3: Jogo de Ligar Colunas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

2.3 Descrição da Cruzadinha 

 

O jogo é composto por várias linhas que devem ser preenchidas por palavras (Figura 

3), cada palavra deve ser descoberta por meio de uma dica. As palavras possuem alguns 

pontos em que se cruzam, de forma que facilita o preenchimento das outras palavras.  
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Figura 4: Cruzadinha 

 

 

3 Resultados Parciais  

 

3.1 O comportamento das araras 

 

Sobre o forrageamento, os psitacídeos buscam alimentos desde a copa de árvores mais 

altas como em arbustos frutíferos. Praticamente todas as espécies alimentam-se de sementes, 

desprezando a polpa das frutas. Os cocos de palmeiras, especialmente do buriti (Mauritia 

flexuosa), são alimentos prediletas destas aves, sendo apanhados do chão ou diretamente das 

copas das árvores (SICK, 1977). 

Outro comportamento muito comum, porém, pouco estudado entre as aves no Brasil, é 

a Geofagia. Esse é o ato de consumir intencionalmente solo, argila ou qualquer outra 

substância mineral (SOUZA et al., 2002). Durante todo o ano é possível visualizar aves em 

áreas conhecidas como barreiros, os barreiros são áreas de depressão, com solos úmidos e 

escassa cobertura vegetal, onde os animais consomem pequenas porções de solo. Existem 

duas explicações possíveis para esse fenômeno. A primeira está relacionada ao consumo de 

sementes e plantas, muitas destas apresentam componentes tóxicos, desta forma a argila 

apresenta efeito neutralizante sobre as toxinas. A segunda hipótese para a ingestão de solo, é a 
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de que este serve como suplementação, fornecem mineiras importantes para o metabolismo 

das aves (COELHO, 2006).  

 

3.2 Principais ameaças e riscos presentes na conservação das aves em ambientes urbanos 

e ambiente rural do Cerrado brasileiro 

 

Entre as aves, a família Psittacidae possui o maior número de espécies ameaçadas de 

extinção, com cerca de 31% das espécies presentes na região neotropical ameaçadas 

(COLLAR et al. 1994).  Diversos são os fatores que ameaçam as populações de psitacídeos, 

sendo a perda de habitat o principal fator, juntamente com a comercialização ilegal de animais 

silvestres (COLLAR; JUNIPER, 1992). Fatores como as baixas taxas de reprodução e 

sobrevivência dos filhotes, exigências para escolha do ninho e longo tempo até atingir a 

maturidade sexual, também são ameaças as espécies (JUNIPER; PARR, 1998).  

Por se tratarem de aves muito coloridas, carismáticas, tendo uma boa interação com 

humanos, de fácil adaptação em cativeiro e capazes de imitar diversos sons, até a voz humana, 

os Psitacídeos são o grupo de aves mais ameaçados do mundo (Birdlife International 2000). O 

tráfico de vida selvagem está entre os maiores negócios ilegais do planeta, estando atrás 

apenas do tráfico de armas e drogas (PADRONE, 2004). Estes animais são comercializados 

ilegalmente no Brasil e no exterior, sendo os principais compradores, colecionadores e 

zoológicos. Esta atividade é uma das principais causas da diminuição das populações, estima-

se que a cada um animal comercializado no exterior, nove morrem antes de chegar ao destino 

(MAGALHÃES, 2002). Além dos animais serem retirados da natureza, existem algumas 

doenças que afetam os psitacídeos relacionadas ao tráfico de vida selvagem (ARAUJO, 

2011).  

Assim como o comercio ilegal, a agricultura é uma ameaça frequente aos Psitacídeos. 

Aves são mais sensíveis aos agrotóxicos do que os demais vertebrados, devido à baixa 

atividade enzimática desintoxicante (PARKER; GOLDSTEIN, 2000). Além disso, o fato de 

sobrevoarem grandes distâncias e poderem realizar forrageamento em vastas áreas - 

alimentando-se de insetos e sementes disseminados nas lavouras - faz com que as aves 

estejam mais susceptíveis a contaminação por agrotóxicos (VALDES, 2007). Ao serem 

contaminadas, os efeitos dos defensores químicos nas aves podem ser desorientação e perda 
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de peso, dependendo do tipo de agrotóxico, estes efeitos prejudicam a migração, reprodução e 

voo (ENG et al. 2017). 

O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, apresentam uma das regiões agrícolas mais 

desenvolvidas do Brasil, sendo uma das primeiras áreas do Cerrado a passarem pelo processo 

de modernização agrícola (MELO, 2005). Tal desenvolvimento acarretou no elevado uso de 

agrotóxicos. O mercado de pesticidas cresceu de forma extrema nos últimos 10 anos 

(CARNEIRO et al. 2015). Esse uso descontrolado de agrotóxicos em excesso, leva a 

contaminação do solo e dos recursos hídricos (OLIVEIRA JUNIOR; SATO, 2006). Ao 

contaminarem o solo e águas, tais agroquímicos são transferidos ao longo das cadeias tróficas, 

afetando diversas espécies.  

Além das diversas ameaças por fatores antrópicos, as aves estão susceptíveis a 

contraírem doenças. A mais transmitida entre as aves, em especial os psitacídeos, é a PBFD 

sigla em inglês para Psittacine Beak and Feather Diseas (ARAÚJO, 2011). Tal doença é 

causada por um vírus do gênero Circovirus, pertencente à família Circoviridae, sendo 

caracterizada pela perda de penas, anemia, atraso no crescimento e deformações no bico 

(KALETA, 1990; SCHORR et al. 2012). Atualmente, a doença do bico e das penas acomete 

psitacídeos do mundo todo (ARAÚJO, 2011). 

 

3.3 Estratégias da Educação Ambiental como proposta para conservação dos psitacídeos 

 

Visando a proteção dos ecossistemas, das espécies que neles estão inseridas e o meio 

ambiente urbano, surgiu a Educação Ambiental. Tal tema está relacionado com a necessidade 

de programas de educação com caráter interdisciplinar que trate de problemas atuais e 

urgentes com a finalidade de preparar a população para se desenvolver em um mundo 

interdependente, respeitando as leis da natureza (BRONDANI; HENZEL, 2003). A Educação 

Ambiental é um método no qual os indivíduos reconhecem o ambiente em que vivem, tomam 

conhecimento sobre ele, adquire experiência, valores e a partir de então se tornam 

qualificados para atuar individualmente ou coletivamente visando solucionar os problemas 

ambientais. Quando o indivíduo acompanha de perto seus problemas socioambientais, isso se 

torna um fator de transformação fazendo-o buscar soluções com urgência para os problemas 

ambientais que estão afetando sua comunidade (DIAS, 1992).  
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A Educação Ambiental parte do princípio de uma educação que leve conhecimento 

sobre o meio ambiente e seus elementos, visando de forma ética uma mudança de pensamento 

e atitudes para a conscientização da importância da conservação ambiental (AGUIAR et al. 

2017).  Logo, o objetivo da Educação Ambiental é formar a consciência dos cidadãos levando 

a adesão de comportamentos ambientalmente apropriados, tornando-se uma filosofia de vida. 

Quando prática político-pedagógica, a Educação Ambiental busca proporcionar o 

desenvolvimento e construção do processo de cidadania para melhorar a qualidade de vida da 

população (PELICIONI, 1998). Desta maneira, o envolvimento da população torna-se muito 

importante para o sucesso da conservação de espécies. 

 

3.4 Observação de aves e procedimentos para identificação etológica 

 

Há tempos as aves são animais que despertam o interesso dos humanos, agregando 

importância cultural e ecológica (SAIKI et al. 2009), como por exemplo relações com 

religiões ou a falcoaria, o uso de aves de rapina para caça. Tais relações advém do estudo do 

comportamento destas aves, geralmente por observadores que colecionam registros sobre as 

espécies. 

Assim, a observação de aves se tornou uma atividade que possui diversas finalidades, 

sendo elas recreação, turismo ou educativas. Ela é um método importante para se conhecer o 

comportamento de uma espécie. Sendo a observação a base da etologia, visando estudar o 

comportamento intra e interespecífico por meio da observação naturalística (SALDANHA, 

1973). 

Através da observação comportamentos e interações, desenvolveu-se a 

etnoornitologia, uma ciência que busca compreender as relações entre humanos e aves, a fim 

de conhecer a forma que os humanos e suas civilizações se relacionam com as diversas 

espécies de aves, em todos os âmbitos, assim, podendo estabelecer estratégias de conservação 

ambiental (FARIAS; ALVES, 2007). Buscando compreender e conhecer as espécies, a 

observação de aves é uma prática muito antiga e realizada não apenas por cientista, mas 

também por admiradores. 

Ao conhecer os comportamentos específicos e as relações da espécie com o ambiente, 

essas informações auxiliam no manejo de recursos naturais. A conservação de uma espécie 
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deve estar relacionada com a conservação de seu habitat, de forma que ao proteger um 

ecossistema, mantem-se todos os processos de dinâmica populacional e evolutivo das espécies 

que nele se encontram (ETOLOGIA E CONSERVAÇÃO, 1989). 

 

Considerações Finais 

 

A biodiversidade vem sendo cada vez mais ameaçada, devido ao desenvolvimento 

agroindustrial e a ocupação de espaços antes inexplorados. Dito isso, a aplicação de Educação 

Ambiental torna-se essencial para a preservação do Meio Ambiente. Onde todos tenham 

conhecimento sobre o equilíbrio das relações sociais e econômicas com o Meio Ambiente. 

A partir dos dados obtidos no levantamento bibliográfico realizado na primeira etapa, 

pode-se estabelecer estratégias para conservação da espécie Ara ararauna e desenvolvimento 

de atividades educativas para fixação (Figura 1, Figura 2 e Figura 3). Tais estratégias serão 

apresentadas aos alunos das escolas de Ituiutaba, a fim de que os mesmos desenvolvam a 

consciência ambiental e a importância da preservação ambiental. 

Por meio deste levantamento, percebe-se que mesmo tal espécie de Psitacídeos não 

estando em grande risco de extinção, as condições ambientais presentes no Triângulo 

Mineiro, podem tornar a espécie cada vez mais vulnerável.    
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