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Eixo 1: Dinâmicas e processos dos espaços urbanos
Resumo Expandido
LOCALIZAÇÃO E MORADIA POPULAR EM JUIZ DE FORA – MG: o caso do Parque
das Águas
Clarice Cassab
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: clarice.torres@ufjf.edu.br

Lilian Aparecida de Souza
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: souzaa.lilian@yahoo.com.br

Talison Paulo Ferreira
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: talisoncrf@gmail.com

Thais Mendes de Almeida Melo
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: thaisalmeidamelo@gmail.com

1. Introdução
O ato de habitar é mais do que apenas residir o que implica considerar a casa dotada de
sentido dado por aquele que a habita. Dela são traçados os vínculos com o bairro e a cidade
extrapolando, dessa forma, a dimensão de abrigo. Da casa os sujeitos constroem e reconstroem
permanentemente as suas territorialidades, configurando-se como unidade básica e plena de
significados. Assim, o habitar é aqui considerado como expressão da forma como os sujeitos se
relacionam com o mundo que o circunda. Pensado nessa perspectiva, ganha o contorno de uma
relação socioespacial refletindo as relações e contradições tanto da sociedade como do espaço.
É assim que no capitalismo o ato de habitar manifesta as relações sociais de produção e
consumo que colocam em movimento um conjunto de processos socioespaciais que exacerbam o
valor de troca em detrimento do uso da mercadoria. E no caso em particular deste trabalho, da
moradia. Dentre os diversos aspectos que configuram essa relação, a localização ganha destaque.
Nela se incluem a acessibilidade aos lugares dotados de equipamentos e serviços, as
infraestruturas existentes, os fatores naturais e a privacidade.
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Nessa medida, o trabalho1 tem como objetivo compreender como a localização assume
aspecto decisivo no ato de habitar, tendo como objeto de estudo o Parque das Águas (PDA), maior
empreendimento do Minha Casa Minha Vida na cidade de Juiz de Fora – MG. Considerando a
disponibilidade e a utilização de equipamentos e serviços, a intenção é conhecer os usos cotidianos
que os sujeitos fazem deles e entender como a localização condiciona (ou não) a plena realização
do habitar para seus moradores.
Para tanto, a pesquisa centrou-se nos equipamentos e serviços considerados mais
relevantes e classificados por sua função lazer e cultura, saúde, educação e comércio. Para a
identificação desses usos foram aplicados questionários e identificadas as distâncias percorridas
até eles, bem como a qualidade atribuída conforme a existência, proximidade e disponibilidade dos
mesmos em relação ao empreendimento. Esse trabalho apresentará algumas considerações
parciais.

2. Localização e uso da cidade
Para Namur (2004, p.59), “o sentido de morar não se limita somente à unidade habitacional,
mas, principalmente, ao meio ambiente no qual ela é construída, resultando em maior ou menor
qualidade de vida para a população atendida”. Dessa forma, a casa movimenta um conjunto
complexo de relações sociais e naturais oriundas de ações e interesses de distintos sujeitos. A
localização é, assim, resultado do processo de apropriação e transformação histórica dos lugares.
É um produto social que só pode ser compreendido dentro do contexto urbano relativo ao modo
pelo qual se desenvolve a produção das relações de reprodução visando à acumulação capitalista.
Isso porque ela é fruto das dinâmicas socioespaciais e econômicas que imprimem no espaço a
marca das desigualdades através da diferenciação de lugares dotados ou não de atributos, dentre
os quais as infraestruturas (GUIMARÃES, 1997).
Guimarães (1997) destaca que as infraestruturas englobam os equipamentos coletivos que
estão disponíveis para o uso a partir de uma base física. Redes de água, energia, esgoto,
telecomunicações, vias de transporte, escolas, postos de saúde, áreas de lazer, entre outros, são
produtos que possuem localização fixa e longa duração. Como exigem grandes investimentos,
geralmente são feitas e geridas pelo Estado. Ainda conforme o autor, a presença ou não de

O trabalho resulta da pesquisa “O ato de Habitar: Localização, Qualidade Ambiental e Habitação na
Experiência do MCMV - Juiz de Fora/MG”, desenvolvida no Núcleo de Pesquisa Geografia, Espaço e Ação
e financiada pela FAPEMIG.
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determinada infraestrutura é objeto de deliberações políticas que envolvem uma relação desigual
entre interesses e necessidades a partir dos condicionantes da dinâmica socioeconômica. Sua
implementação, manutenção e modernização resultam de decisões baseadas na correlação de
forças entre os sujeitos, sendo comum a existência de áreas densamente ocupadas e carentes de
infraestruturas, e locais beneficiados com poucos moradores.
Essa distinção entre as localizações é fruto do processo de produção do espaço, e está
ligada as transformações pelas quais a sociedade passou nos últimos anos. Questões tecnológicas
e organizacionais, mudanças no mundo do trabalho e no mercado, o aumento das exigências com
qualidade de vida e segurança, tudo isso resulta em uma séria de implicações para os usos do solo
e para a problemática habitacional, que não pode ser entendida fora dessa relação, pois a
mercadoria casa representa uma fração de solo com determinada localização. A presença ou não
de redes de energia elétrica, água, telecomunicações, vias de transporte, proximidade de
equipamentos e serviços compõe os atributos da moradia que, vista desta perspectiva, materializa
a desigualdade de acesso à vida urbana. Diante disso, aqueles com maior renda podem eleger sua
habitação considerando a localização. Já aos mais pobres são, em parte, atendidos pelas políticas
públicas, tal como o programa Minha Casa Minha Vida (GUIMARÃES, 1997).
Esse programa do governo federal investiu na construção de milhares de moradias em
conjuntos habitacionais, mas se de um lado visava combater um problema social grave, por outro
se organizou pela lógica do mercado, sendo a localização de seus empreendimentos definida como
parte da estratégia de acumulação capitalista. Sobre a localização, Rolnik et al. (2015, p.399)
afirmam que:
o padrão de localização dos empreendimentos do PMCMV é caracterizado por
parques habitacionais monofuncionais em periferias longínquas e subequipadas,
muitas vezes apartadas do tecido urbano, com condições precárias de urbanidade
e de acesso aos serviços e à vida da cidade.

A pesquisa identificou um padrão de oferta e uso dos equipamentos e serviços não tão
distinto daquele descrito por Rolnik et al. (2015). Com relação ao acesso a educação, no PDA tem
apenas uma escola municipal que atende somente os anos iniciais do Ensino Fundamental. Não
existe instituição que ofereça os anos finais e Ensino Médio, promovendo a necessidade do
deslocamento para unidades escolares em outros bairros e no centro. Dentre os que frequentam as
escolas do próprio loteamento, a proximidade e a ausência de gastos com transporte são os
principais motivos para sua utilização. Dos que estudam na instituição do bairro vizinho Monte
Castelo, o percurso ocorre a pé, sendo a relativa proximidade e a oferta de todos os anos da
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Educação Básica os fatores de atração. O centro da cidade é o terceiro local que recebe o maior
fluxo de pessoas indo para as escolas e sua opção se dá em função da qualidade do ensino.
No tocante aos equipamentos de saúde, o que recebe maior fluxo de moradores do Parque
das Águas é a UBS do bairro Monte Castelo, sendo o trajeto feito a pé. Os principais motivos para
usarem esse local são a proximidade e a disponibilidade de um médico exclusivo para atender os
moradores do conjunto habitacional. A distância do PDA para a Unidade Básica de Saúde do Monte
Castelo em linha reta é de menos de 1 km. Dos equipamentos da área, esse é o mais próximo do
bairro, onde poucos necessitam do transporte público para acessá-lo.
Os principais equipamentos públicos utilizados no Monte Castelo, pelos moradores do
Parque da Águas, são a escola, o posto de saúde e a creche, sendo a proximidade um facilitador
do acesso das famílias a eles. Com ralação à saúde, os locais frequentados variam quanto a
complexidade. As UPAS e hospitais demandam um maior deslocamento. A UPA mais próxima fica
no bairro São Pedro, a 2,65 km de distância em linha reta, por isso é a mais usada.
Dos equipamentos culturais, o único com grande demanda foi o cinema localizado no centro
da cidade, no shopping Santa Cruz. A preferência pelo local ocorre por conta de dois fatores
fundamentais: o preço acessível e a proximidade com o ponto de ônibus do bairro. Também é esse
o lugar procurado como opção de lazer.
Foram, no entanto, os equipamentos de comércio que apresentaram maiores resultados em
relação aos deslocamentos dos entrevistados. Percebe-se que as trajetórias se dão na busca por
bens básicos para consumo, principalmente alimentos. As compras ocorrem predominantemente
com frequência mensal.
Por fim, vale comentar que o alcance em linha reta do Parque das Águas até o centro de
Juiz de Fora é de aproximadamente 4,5 Km, porém, a distância percorrida pelo ônibus 601, principal
e único que atende ao bairro, é de 11 km até o centro. Os condicionantes naturais em que a cidade
está inserida, principalmente em relação ao relevo de morros, acentuam o problema dos
deslocamentos através do transporte público mesmo estando relativamente próximo ao centro, as
linhas de transporte público do PDA percorrem um longo trajeto para chegar até ele, sendo esse
um grande obstáculo para os moradores do bairro que tem o centro da cidade como referência para
atividades de trabalho, comércio e serviços de maior complexidade.
Os dados parecem indicar um relativo cenário da (i)mobilidade e circulação na cidade. Os
usos se concentram nos bairros do entorno próximo do Parque das Águas, com destaque para o
Monte Castelo, ou no centro de Juiz de Fora. O que se justifica, fundamentalmente, pelas distâncias
a serem percorridas e pelo custo no transporte.
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3. Considerações finais
De acordo com Amore, Shimbo e Rufino (2015), a maioria dos conjuntos habitacionais do
Minha Casa Minha Vida foi construído em terrenos que possuíam baixo custo devido à falta de
infraestrutura e pela distância dos equipamentos e serviços. Isso reflete as estratégias adotadas
pelas empresas articuladas ao poder público, explicitando a prevalência dos ganhos imobiliários e
do aprofundamento das desigualdades socioespaciais em detrimento da qualidade de vida dos
contemplados desse programa.
A alternativa proposta para a resolução da problemática habitacional acabou por agravar as
disparidades socioespaciais decorrentes da localização, visto que os conjuntos habitacionais
apenas trocam de lugar as pessoas dentro das periferias das cidades. Como observado por Namur
(2004), os argumentos usados para justificar a construção dos loteamentos em áreas carentes de
infraestruturas e distantes dos centros estão relacionados à propriedade da terra e ao alto preço
das áreas bem localizadas. Porém, isso significa o favorecimento dos proprietários através da
valorização daquele solo e do seu entorno, ao possibilitar a chegada de melhorias de infraestruturas
e equipamentos no bairro. Também o setor imobiliário lucra ao acessar uma parcela de terra
periférica e barata, diminuindo seus custos de produção. Por outro lado, os beneficiários do MCMV
ficam distantes das oportunidades de trabalho, dos serviços e das redes de sociabilidade
estabelecidas em seu lugar de origem.
No caso do Parque das Águas, o terreno onde foi construído o loteamento não está tão
afastado da mancha urbana de Juiz de Fora. Porém, no que diz respeito a oferta de infraestruturas
a realidade se assemelha ao padrão nacional. Faltam escolas, postos de saúde equipamentos de
lazer etc. para as famílias alocadas nas 565 casas existentes. Esse fator gera insatisfação aos
moradores do condomínio, visto que a ausência desses atributos faz com que precisem frequentar
equipamentos em locais distantes. Isso, por sua vez, contribui para condicionar a forma como os
residentes percebem e vivem o/no loteamento. Foi comum a fala associando a insuficiente oferta
de equipamentos e serviços e as distâncias percorridas à precariedade do novo local de moradia,
o que permitiu identificar a relativa lacuna existente entre o ato de habitar e a vida dos moradores
desse conjunto habitacional. A dificuldade de perceberem a casa como sendo mais do que abrigo,
restringindo, portanto, as relações com o bairro, seu entorno e com a própria cidade. Visto isso,
pode-se refletir como tal política habitacional ainda se encontra longe da vida cotidiana dos sujeitos
que habitam e produzem a cidade e de suas vivências espaciais.
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A RUA COMO ESPAÇO DE CONFLITO: a avenida Brasil e o carnaval de Juiz de
Fora- MG
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Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: fonsecae.daniel@gmail.com

1. Introdução
Este trabalho tem como motivação fundamental os acontecimentos nos últimos dois anos
envolvendo a realização do carnaval na cidade de Juiz de Fora, sobretudo, o caso do desfile das
escolas de samba da cidade e sua reorganização espacial, deixando-se de realizar na Avenida
Brasil e passando para o Parque de Exposições no bairro Jockey Club na Zona Norte. O ponto de
partida que alimenta tais ideias parte do caráter amplo do conflito colocada por Paul E. Little (2006,
p. 91), onde deve-se “ir além dos embates econômicos e políticos e incorporar elementos
cosmológicos, rituais identitários e morais”. A partir desse fato, buscamos abordar o conflito
envolvendo as escolas de samba, a prefeitura e os demais usuários das vias urbanas, analisando
o desfile a partir de uma abordagem geográfica.

2. A rua: espaço de conflito
Os dois últimos anos não representam fatos isolados, mas o ponto alto de todo um processo
de décadas de desmobilização através de ações do poder público refletidas no uso da rua, ou
melhor, no espaço. Frente a isso, em primeiro lugar, faz-se necessário nos perguntar quem é que
controla as ruas de uma cidade? A geografia urbana e econômica nos dá embasamento quanto aos
processos produtivos da sociedade moderna, onde, baseada na produção e circulação de
mercadorias, com a finalidade de geração do mais-valor e do lucro necessitam circular em direção
a pontos de consumo para que enfim a mercadoria se realize enquanto tal. Hoje, por mais dinâmicas
e complexas que possam ser, toda produção, ainda, necessita de circular desde o processo
produtivo à consumação, para que o capital retorne na forma de lucro para o empresariado. Num
contexto de globalização, onde busca-se a superação das distâncias através de fluxos cada vez
mais acelerados, a chamada “superação do espaço pelo tempo”, tende a se intensificar todo esse
circuito diminuindo os tempos de circulação desde a produção ao momento do retorno desse capital
(MASSEY, 2008, p. 138-139). Em resumo, não existe a consolidação do circuito da mercadoria sem
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que haja os meios materiais para tal e num imenso grupo de possibilidades atuais a rua é um
importante meio intra-urbano.
Na organização e planejamento das cidades modernas, constata-se uma variável a mais. O
desenvolvimento do automóvel, possibilitou a expansão das cidades em direção às zonas
periféricas, onde trabalhadores em grandes e médias cidades se locomovem por ruas e avenidas,
as vezes por horas, para assumirem seus postos de trabalho. O Estado, então, assume a função
viabilização e administração das condições para a consolidação do processo ao fornecer a
infraestrutura básica à circulação de mercadoria e da força de trabalho nas cidades.
Por outro lado, existem as ações de controle dessa infraestrutura pelos agentes privados.
Empresas privadas de ônibus monopolizam o transporte coletivo através dos editais públicos – nem
sempre dentro da legalidade – juridicamente legitimado. O Estado pode abrir mão da administração
de vias públicas através das concessões e privatizações, colocando a população para assumir os
custos da manutenção sob a forma de pedágios. Além do fetiche amplamente difundido do carro
individual, imprescindível ao capitalismo fossilista (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 32), que parece
se tornar instrumento de poder, status e intimidação física pelas ruas. Se a apropriação jurídicomaterial das ruas se dá efetivamente pelo intermédio público-privado – Estado e organizações
privadas –, esta é apropriada simbolicamente pelos motoristas no dia a dia.
A tentativa de superação do espaço pelo tempo, como destaca Porto-Gonçalves (2000, p.
226-227), parte da obsessão do capitalismo moderno colonial pela velocidade, que passa a regular
o espaço de acordo com o tempo do relógio e não os outros possíveis tempos da vida ou da
natureza. Ruas e avenidas são dilatadas para otimizar o fluxo de capital e de força de trabalho,
eternizando a velha máxima do time is money. E nesse sentido resgatamos a necessária crítica que
Porto-Gonçalves faz ao direito de ir e vir, tão reivindicado nos últimos anos, que no Brasil é
representada nas chamadas jornadas de junho que tomaram as ruas de grandes e médias cidades
brasileiras em defesa do transporte público acessível ou mesmo do passe livre. Mais do que ir e vir,
destaca-se o direito de permanecer, materialmente, diante da histórica negação do direito à moradia
(BOULOS, 2014, p. 13-14) e/ou culturalmente, pela identidade, pelas artes, pelo gênero, pela festa,
pelo carnaval.

3. O Carnaval: imbricações entre a cidade e a festa
Distante das definições conservadoras de cultura, entendemos que o conceito deve ser
acompanhado pela ideia de liberdade, uma liberdade que rejeita fronteiras – geográficas ou
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científicas –, e tornam questionáveis quaisquer definições rígidas, estáticas ou a-históricas
(EAGLETON, 2005, p. 9-11).
Dessa forma surge e se torna o carnaval brasileiro tal qual o conhecemos. Claro que com
suas especificidades, afinal, não podemos dizer que a festa do Rio de Janeiro seja igual ao de
Salvador e esse igual ao de Recife ou ainda essas últimas com o carnaval veneziano. Se as origens
da festa tais quais a conhecemos hoje surgem na cidade italiana com forte influência do catolicismo
e da cultura judaico-cristã, é praticamente impossível dissociá-lo hoje das religiões de matrizes
africanas tais como o candomblé e a umbanda, tão lembrados nas fantasias e samba-enredos das
escolas de samba. Para além, a tradicional agitação dos corpos dos foliões diante das diversas
melodias e ritmos que garantem a festa é gerada através da apropriação específica e ritmada de
grupos de pessoas em condições específicas que criam constantemente novas sonoridades,
transformando a tradição. O pandeiro instrumento tão presente nas rodas de samba brasileiras têm
uma provável origem árabe, diferentemente das atribuições, o tamborim, tido como uma variante
do pandeiro, é relatado como oriundo da chamada África subsaariana, assim como a cuíca. O
cavaquinho por sua vez, remonta do continente europeu. Toda essa diversidade geográfica se
encontra na América do Sul onde é extraída uma forma única e completamente diferente de seus
usos anteriores e fazem o samba, ritmo tão propagandeado no exterior como expressão de
brasilidade. Em outras palavras, coexistência, multiplicidade e movimento são palavras que
necessariamente devem acompanhar qualquer estudo ou definição de cultura. O carnaval é assim,
um híbrido, e em constante transformação, de povos, espaços e tempos. É nesse sentido que
analisamos o carnaval em Juiz de Fora, não como um modelo padrão, mas com suas
especificidades, seus agentes e seus próprios conflitos.
O festejo está presente na cidade, ou melhor, na produção desta, desde as primeiras vilas
e povoados de sedentários que além da atividade diária para a reprodução e sobrevivência se
dedicavam à “mística e ao lúdico” (FERNANDES, 2004, p. 56). Ou seja, cidade e festa são produtos
da cooperação mútua entre diferentes pessoas, tempos e espaços construindo através das
sociabilidades o meio ambiente e assim determinando a si próprios. Nos dias atuais, as festividades,
muitas vezes, podem representar a inversão da lógica das cidades contemporâneas, substituindo o
trabalho pelo ócio, criativo, lúdico e também, crítico. O que de fato, não torna a festa naturalmente
como algo puro ou transcendental como alguns discursos ideológicos o tentam fazer.
O conflito observado no carnaval juizforano, parece ser percebido em escala nacional. Nancy
Frangiotti (2007, p. 48) coloca o caso da tradicional escola de samba Vai-vai com sede no bairro do
Bixiga em São Paulo. Acostumados com os sambas no bairro desde a primeira metade do século
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XX, berço do samba paulistano e reduto de grandes autores como Adoniran Barbosa, a Vai-vai
acostumou-se a realizar suas apresentações e ensaios na quadra ou mesmo nas ruas do bairro, o
que nos últimos anos têm gerado certo protesto de alguns moradores que reclamavam do barulho
e da obstrução das vias. A lógica da produção e circulação de mercadorias adentra no consciente
de parte dos citadinos que reivindicam o direito ao uso exclusivo de fluxos da rua. Nem um pouco
distante disso, a autora destaca que o próprio slogan da prefeitura paulistana para o 4º centenário
da cidade reflete a ideologia do mercado com “São Paulo não pode parar” (FRANGIOTTI, 2007, p.
78). Aqui, de novo, a velocidade, como descrevemos antes, ganha a centralidade aos diversos
modos de sociabilidade potenciais da população urbana. A rua deverá então romper com as
tradições e atender às demandas do trabalho e do escoamento de capitais, explicitando a lógica do
espaço absoluto, de pontos distribuídos pelo espaço ao invés do espaço da vida cotidiana.
Juiz de Fora, ao contrário de casos emblemáticos como o Rio de Janeiro ou São Paulo que
transmitem os desfiles através de emissoras de televisão e acumulam cifras muito maiores durante
os quatro dias de festa, enfrenta um caso particular. O ano de 2016 em Juiz de Fora é marcado
pelo corte de verbas repassada pela prefeitura às escolas de samba e blocos de carnaval, levando
os primeiros à tomar a decisão de não desfilarem no ano em que completaria 50 anos do início da
competição (ANTUNES; OLIVEIRA, 2016). A verba dos anos anteriores que poderia chegar à cifra
de 2 milhões de reais, sob a justificativa da crise política e econômica passou para cerca de 900
mil, uma redução de mais de 50% em um ano.
Em 2017, os desfiles aconteceram fora das ruas, no Parque de Exposição, espaço fechado.
O que de fato está em questão é o caráter da festa, que parece se perder em meio às velocidades
aceleradas dos automóveis e do ritmo da vida urbana. Uma rua que não consegue mais abrigar o
ritmo lento dos carros alegóricos que de passo em passo numa lentidão ensaiada se organiza para
que enfim se revelar em totalidade na avenida, mostrando o conjunto da obra construída ao longo
de um ano de trabalho. Contrariando as expectativas, o trânsito na Avenida Brasil não apresenta
melhoras quanto aos congestionamentos, pois mesmo sem as arquibancadas, os carros alegóricos
e os sambas, um emaranhado de carros ainda ocupam as faixas da avenida estáticos almejando a
velocidade prometida.

4. Considerações finais
Buscamos neste trabalho tecer algumas considerações sobre os casos recentes
acontecidos no carnaval da cidade de Juiz de Fora. Abordamos a natureza conflituosa das relações
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sociais no âmbito cultural buscando breves paralelos com outras cidades, investigando as
movimentações no cenário numa escala ampliada. Além disso, iniciamos a discussão sobre o
caráter geográfico das ruas, como espaço de conflito e de relações de poder, associados aos
processos produtivos. Ainda que não abordados, um caso particular merece estudos futuros, é os
inúmeros casos de blocos carnavalescos que de forma autônoma, crescem exponencialmente em
várias cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte e dão exemplos de ocupação de espaços
públicos pela população através das festas. Sem o tradicional saudosismo aos carnavais de rua
mas inspirados por eles, esses novos blocos, agitados por uma juventude sedenta por espaços
públicos, sem dúvida, contribuem grandemente para o debate e relações entre a cidade e o
carnaval.
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1. Introdução
O presente trabalho é fruto da pesquisa “Mapa dos Conflitos Urbanos em Juiz de Fora” que
teve seu início em setembro de 2015 e ainda está em andamento no Departamento de Geociências
da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Entende-se que a sociedade urbana, fruto das transformações ocorridas a partir da
Revolução Industrial, emerge em um contexto onde a produção capitalista já estava consolidada e
empregando seu capital nas indústrias. Com a disparidade entre sujeitos detentores de capital e
trabalhadores, os conflitos urbanos se manifestam de forma inerente ao novo tipo de sociedade que
estava se consolidando.
A cidade, meio e resultante da produção do espaço urbano, é o espaço onde sujeitos com
diferentes intencionalidades lutam em busca do direito à cidade, ou ainda para a perpetuação da
soberania de uns em restrição de outros.
No âmago da cidade - sobretudo da cidade capitalista pós-revolução industrial, enquanto
“centro de vida social e política onde se acumulam não apenas as riquezas como também os
conhecimentos, as técnicas e as obras” (LEFEBVRE, 2001, p.12) - entendida como uma realidade
complexa, tem em si a vida comunitária em seu substrato, mas não impede a luta de classes, pelo
contrário, “os violentos contrastes entre a riqueza e a pobreza, os conflitos entre os poderosos e os
oprimidos não impedem nem o apego à Cidade, nem a contribuição ativa para a beleza da obra”
(LEFEBVRE, 2001).
A busca pela apreensão da realidade urbana deve sempre se atentar nas práticas urbanas,
lembrando que são sujeitos com distintas intencionalidades que constroem este espaço, por isso o
conflito é inerente ao espaço urbano.
Pode-se entender o conflito urbano como manifestação no espaço da luta de forças distintas
entre sujeitos que constroem o espaço - sendo produtos e produtores - de modo a se afirmar
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enquanto pertencentes à cidade. Com as disparidades acentuadas pelo tensionamento entre os
distintos sujeitos, os conflitos urbanos tornam-se cada vez mais expressivos nas cidades,
expressando-se em manifestações em vias públicas, reivindicações de todos os gêneros que
permeiam a sociedade urbana em vários segmentos.
Como Barbosa (2016) coloca, o conflito se distingue do confronto. O conflito é a expressão
de uma sociedade marcada por desigualdades e distinções corpóreo-territoriais, expondo e
oferecendo visibilidade aos desiguais. Dessa maneira, o conflito é expressão concreta do espaço
social se mostrando público para o reconhecimento da diferença e para a construção plena dos
sujeitos sociais em busca de seu direito à cidade. Já o confronto transfigura a negação do outro
(eliminando àqueles que os opõe), exprimindo a manutenção do privilégio e o não reconhecimento
do outro como participante da mesma sociedade (BARBOSA, 2016).
Este espaço urbano, segregado e conflituoso, expõe as marcas da sociedade capitalista,
que reforça as contradições existentes. Uma das maiores contradições da cidade capitalista é a
construção de espaços por e para aqueles que detém poder (podendo ser entendido como poder
político e/ou econômico) que excluem as pessoas do centro urbano.
Como reflexo das contradições existentes na sociedade, o espaço urbano é desigual, exclui
os sujeitos de participarem do projeto de cidade que está posto pelo capital e não fornece nenhum
subsídio para a realização da vida social dessas pessoas.
Em Juiz de Fora não é diferente. Por se tratar de uma cidade média, que em seu passado
era uma cidade escravocrata e hoje tem como sua base econômica o setor terciário (MONTEIRO,
2014), podem-se observar as contradições da cidade capitalista e os conflitos manifestando no
espaço a partir da contradição que é a produção e reprodução do espaço urbano.

2. Os conflitos urbanos em Juiz de Fora e suas reverberações espaciais
A partir do projeto de iniciação científica “Mapa dos Conflitos Urbanos em Juiz de Fora”
realizada entre julho de 2016 e junho de 2017, foi possível verificar a partir de notícias veiculadas
pelo jornal “Tribuna de Minas” conflitos pertinentes ao modo de vida urbano na cidade em estudo.
Para a realização da coleta de dados algumas tipologias2 orientaram a metodologia, sendo
elas: segurança pública, reivindicações, uso e acesso do espaço público, infraestrutura urbana,
espaço sonoro e visual, patrimônio histórico e cultural, transporte e acessibilidade, saúde,
2

As tipologias utilizadas foram retiradas do Observatório de Conflitos Urbanos. Disponível em:
http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/site/.
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educação, recursos hídricos, moradia, lixos e resíduos, legislação urbana e uso do solo, parques e
jardins e saneamento básico.
Para realizar uma análise sobre como o espaço urbano de Juiz de Fora é segregado e
conflituoso, as tipologias de segurança pública, acesso e uso do espaço público, educação e
infraestrutura urbana foram selecionadas para elaboração de um mapa (FIGURA 1) onde se pode
observar as regiões de Juiz de Fora e gráficos que ilustram o quantitativo de cada uma das tipologias
escolhidas.
Os gráficos que compõem a Figura 1 mostram que em quase todas as regiões, a tipologia
que se destaca com casos mais veiculados são os de segurança pública, exceto na região central
de Juiz de Fora. A segunda tipologia que mais aparece é a de infraestrutura urbana, sendo que a
região central é a que se destaca com maior número de conflitos urbanos desta tipologia, divergindo
de todas outras regiões. Pode-se destacar também que as tipologias de educação e acesso e uso
do espaço público quase não aparecem em todas as regiões, sendo que a de acesso e uso do
espaço público aparece com maior relevância nas regiões central e oeste, pois o centro (região
central) exerce o local do encontro para eventos e recreações e o campus da UFJF também (região
oeste).
O centro da cidade, que é o local de concentração de atividades (CORRÊA, 1989) é também
o local do encontro das pessoas que vivem na cidade em diversas áreas, pois assim como a
sociedade é segregada, o espaço também é e o centro passa a exercer o local do encontro de
diferentes. Porém, a pesquisa mostrou que a região central, embora seja o local do encontro de
diferentes sujeitos não há um número muito expressivo da tipologia de segurança pública se
comparado com as outras regiões que tem números próximos da região central. Nota-se também
que é na região central onde há mais conflitos da tipologia infraestrutura urbana, sendo que a
partir da reprodução social, é notório que a região central é onde há melhor infraestrutura urbana
na cidade. Isso mostra que os investimentos em infraestrutura urbana em Juiz de Fora se
concentram na região central da cidade, que além de ser o local das atividades de serviços é
também onde moram as pessoas mais abastadas.
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FIGURA 13: Mapa de Tipologias Selecionadas por Região – JUIZ DE FORA. Fonte: dos autores, 2017.

Pode-se compreender também, a partir da leitura da Figura 1 que onde falta investimento
dos equipamentos públicos de usos coletivos em prol dos sujeitos citadinos, que são produtos e
produtores do espaço urbano, os conflitos de tipologias como segurança pública vão ser mais
evidentes, pois o espaço urbano torna-se hostil para a reprodução social. A falta de conflitos
urbanos da tipologia educação e acesso e uso do espaço público indicam a falta de fenômenos
ligados às tipologias, mostrando a fragilidade desses equipamentos públicos.

3. Considerações Finais
A produção do espaço urbano em Juiz de Fora revela as contradições existentes na
sociedade capitalista. Os conflitos urbanos que ora são velados, ora explícitos, são fenômenos que
se manifestam nesse espaço contraditório que é o espaço urbano. A Figura 1 mostra esta
contradição no espaço, que se realiza a partir da luta de distintas forças que atuam sobre a cidade.

3

O mapa elaborado por nós tem como informações técnicas: Datum: WGS 84 - Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora / IBGE / ArcGis
Online - Orgão: UFJF - Data: 04/10/2017.
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A busca pelo direito à cidade é realizada por sujeitos todos os dias, quando reivindicam por
melhorias na saúde, educação, infraestrutura urbana, participando de eventos culturais, buscando
na rua seu direito de se reproduzir socialmente etc., sempre em busca da reprodução de sua vida
cotidiana.
Desta forma, enxergar os conflitos urbanos e suas reverberações pelo espaço se faz
necessário para auxiliar na mudança citadina, social e econômica para a cidade, reinventando a
cidade, buscando assim a revolução urbana.
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Eixo 1: Dinâmicas e processos dos espaços urbanos
Trabalho Completo
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E A QUESTÃO FUNDIÁRIA JUIZFORANA: um olhar
(não) conflituoso entre o Poder Público municipal e a Sociedade Pró-MelhoramentoSPM (união dos posseiros e amigos dos bairros JK, Jalrdim da Lua e Parque
Burnier)?
Albert Milles de Souza
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: albert.geografia.ufjf@gmail.com

Resumo
O presente trabalho tem por intento realizer/desenvolver uma análise do surgimento e da consolidação no
tempo da associação de moradores que representa os bairros Conjunto JK, Jardim da Lua e Parque Burnier
a luz da questão fundiária e habitacional da cidade de Juiz de Fora. O objetivo é elucidar o (não) conflito
estabelecido entre os moradores do bairro organizados em associação e o poder público. Para isso, recorreuse a uma breve reconstrução histórica sobre o contexto habitacional e após, se situou como nasce a
associação. Após tal tarefa, emerge-se nas relações da associação com o poder público, lançando mão de
um arcabouço teórico-metodológico que estabelece uma relação entre a Geografia e os Movimentos Sociais,
e através deste, desvelando a natureza sócio-geográfica do conflito. Por fim, realiza-se uma análise acerca
do cenário encontrado, trançando desse modo não conclusões, mas sim apontamentos de possibilidades
para a construção e tomada de ações políticas pela associação de moradores em pauta.
Palavras-chave: movimentos sociais, conflitos, habitação, Juiz de Fora.

1. Situando a problemática.
A questão da moradia sempre foi central no que tange a nossa reprodução social da vida.
De alguma forma é preciso morar, ocupar um espaço, e de certo modo essa é uma questão basilar
na reprodução da vida.
Apesar de tal necessidade, no Brasil e nos demais países capitalistas o acesso à moradia
perpassa pela questão da propriedade privada. A terra historicamente se constitui como uma
mercadoria tendo seu acesso de forma limitada e restrita, destinada a grupos e sujeitos que dela
possam dispor através de um valor. E com isso estabelecido a uma condição fundamental de
moradia, há uma priorização das relações de troca, uma mercantilização de um direito fundamental
que vai se sobrepor à necessidade do uso. A terra ainda possui uma peculiaridade, a de se constituir
como um capital sem, contudo, produzir valor. Isso acontece porque ela é um elemento finito e de
limitado acesso, sendo mais valorada através da localização a determinado tipo de serviço e/ou
uma centralidade. No Brasil, historicamente, de uma forma específica o preço da terra representa
um impedimento do trabalhador à terra em um momento histórico de ascensão do capitalismo no
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país, na transição do escravismo para o trabalho livre. Essa relação entre terra e o seu acesso é
mediada historicamente pelo Estado que, independente das formas que assume (monarquia ou
república) sempre controlou o acesso de maneira direcionada a interesses de determinadas
classes.
Através desse panorama dos condicionantes históricos que perpassam o acesso à terra e,
por seguinte à moradia, vemos que este atualmente prevalece corroborando com a lógica de
produção capitalista do espaço urbano. No decorrer da história, com o desenvolvimento e ampliação
do capitalismo se constata como o mesmo vai produzindo e reproduzindo o espaço da cidade, sua
forma e seus arranjos, mas ainda sim mantendo o caráter central na propriedade privada e impondo
cada vez mais uma lógica mercadológica à cidade.
Assim sendo, estabelece-se um conflito entre os diferentes atores sociais produtores do
espaço, uns representantes de uma lógica capitalista e que possuem uma posição de determinar e
ordenar o espaço conforme suas inclinações; e outros limitados à necessidade de se reproduzirem
no espaço cotidianamente, e em nosso recorte, de morar, habitar. Dentro desse conflito, temos
ainda o Estado em suas diferentes esferas: federal, estadual ou municipal. Como de acordo com
Souza e Bruce (2004), este, em teoria, seria responsável pelo planejamento e gestão, um
ordenamento do espaço através de estabelecimento de marcos legais captação de recursos,
viabilização e suporte em infraestrutura e mão de obra. Tudo isso para fins de um melhor
funcionamento da sociedade no espaço urbano. No entanto, na prática, o mesmo se vê apropriado
por classes dominantes, seguindo uma lógica imperante de reprodução do capital. Destarte, a
questão da moradia se torna um mecanismo de controle da população, utilizando-se ainda de um
exército de reserva para tal controle.
Nesse processo conflituoso, surge a necessidade de organização de setores da sociedade
civil que, envolvidos e diretamente atingidos pela falta de moradia e por falta de serviços e
infraestrutura básicas, se organizam e mobilizam, indo de encontro a essa ordem excludente,
trazendo novas alternativas e produzindo o que Moreira (2002) chama de “contra-espaço”. Ao se
falar de atores produtores do chamado “contra-espaço”, tem-se o enfoque nos movimentos sociais.
Esse setor da sociedade civil não possui uma definição fechada, conquanto por ter uma definição
mais abrangente e na linha de entendimento proposta pelo trabalho tomamos por considerá-los
como qualquer ação coletiva de caráter sociopolítico, construída por atores sociais pertencentes a
diferentes classes e camadas sociais que possuem por necessidade uma politização de suas
demandas, a fim de criar um campo político de força social na sociedade civil, como define Gohn
(2006).
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Assim, enquadram-se nessa categoria as associações de moradores. Estas se organizam
conforme as demandas presentes na localidade onde estão inseridas, almejando formas de se
reproduzirem e se inserirem dignamente na cidade, seja através da implantação de equipamentos
e de serviços de uso coletivos (escolas, postos de saúde, pavimentação, mobilidade, iluminação,
saneamento básico etc.), mas também não se limitando a elas. Em realidade suas ações não são
fechadas, e sim são tomadas de acordo com as necessidades e prioridades da população do bairro
onde estão, e consequentemente da associação. Contudo, apesar de essas organizações
possuírem um caráter representativo, expresso na disputa de seus interesses e nos diversos
campos e escalas de ação como espaços institucionais e políticos, elas não estão destituídas de
intencionalidades distintas e também conflituosas.
Com isso, inicialmente nossa proposta consiste em uma análise do surgimento dos bairros
Conjunto JK, Jardim da Lua e Parque Burnier e da associação de moradores que os representahoje denominada “Sociedade Pró- Melhoramento- SPM (UNIÃO DOS POSSEIROS E AMIGOS
DOS BAIRROS JK, JARDIM DA LUA E PARQUE BURNIER)” - no contexto sócio-espacial e
histórico da cidade. Retoma-se desse modo a criação da entidade evidenciando o seu papel dentro
da produção do espaço urbano juizforano, marcado pela concentração fundiária, emanando dessa
forma um conflito pela moradia, direito básico negado. Logo após adentra-se as ações da
associação de moradores, a fim de compreender as escalas de atuação e relações surgidas entre
elas e os distintos atores, como o poder público e moradores; para assim se fomentar
questionamentos sobre o papel da entidade dentro da produção do espaço urbano juizforano, em
particular nos bairros aos quais se diz representar. Ao fim se procura vislumbrar novas
possibilidades de atuação e articulação da associação de moradores, para um maior garantia e
requerimento de direitos sociais na cidade.

2. O contexto fundiário e habitacional de Juiz de Fora e o bairro Conjunto JK.
Como visto anteriormente, a habitação perpassa por um acesso limitado à moradia. O
surgimento da associação de moradores em questão se dá dentro de um contexto de déficit
habitacional da cidade de Juiz de Fora, fruto de um processo histórico de formação sócio-espacial
da cidade, marcado pela concentração fundiária e pela falta de políticas habitacionais voltadas a
camadas sociais mais baixas.
A cidade de Juiz de Fora - antes mesmo de se elevar a categoria cidade- já carrega em seu
histórico de ocupação e consolidação o traço marcante da concentração fundiária. Seu início se dá
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junto à construção do caminho novo em 1703, proposto pelo governo vigente para reduzir o caminho
e facilitar o escoamento de ouro da região aurífera das Minas Gerais até a capital da época, Rio de
Janeiro. No fim da construção do caminho há doação de terras, através das sesmarias, para fins de
povoamento. Dessa forma, o ainda chamado vilarejo Santo Antônio do Paraibuna começa a se
constituir. Todas as terras que existiam na cidade eram fruto de sesmarias doadas a famílias
portuguesas e com isso foram se construindo alguns ranchos e fazendas. Nesse percurso histórico,
a concentração da terra sempre esteve em poucas mãos, como Antônio Vidal e Antônio Dias Tostes,
descendentes de herdeiros de algumas sesmarias. Como apresenta Geraldo (2011 p.64), Antônio
Dias Tostes “se torna dono de terras que iam desde o córrego da Cascata (hoje Mariano Procópio)
até córrego Independência, sendo que anos mais tarde comprou o restante da fazenda de José
Vidal Barbosa, se tornando dono absoluto de toda área onde está edificada Juiz de Fora”. O
comércio e troca de terras eram restritos aos poucos fazendeiros, familiares e herdeiros que podiam
pagar por ela, e poderia ainda haver o casamento entre famílias empossadas para a manutenção
ou até mesmo para aquisição de outras novas terras. Esse foi o caso de Henrique Halfeld engenheiro e grande incorporador da cidade- que ao se casar com Cândida Tostes, filha de Antônio
D. Tostes, herda parte da fazenda, comprando ainda a parte de seus irmãos. Logo após, o
engenheiro que se mudará para a vila para construir parte da Estrada do Paraibuna que serviria
também ao escoamento do ouro, vislumbra ali uma possível cidade, visto que se situava entre duas
grandes cidades, Villa Rica (atual Ouro Preto) e Rio de Janeiro. E assim a promoveu. A cidade em
que Halfeld imaginava ficava na margem esquerda do rio Paraibuna, entre ele e a Estrada do
Paraibuna construída pelo mesmo que ainda era detentor dessas terras.
Todo esse quadro de maneira sucinta nos traz como a cidade se constitui em um processo
fundiário altamente concentrado. Elevada à categoria de município em 1850, tal concentração ainda
não se altera, mas se reforça e expande junto ao crescimento urbano e transição
econômica. Curiosamente, Juiz de Fora no período cafeeiro é a segunda cidade que mais possuía
uma população escravizada no estado de Minas Gerais, cerca de sessenta e seis por cento de sua
população total era composta pelos mesmos (CARDOSO 2011). No período, ainda há uma pequena
parcela de trabalhadores livres, que cresce devido ao desenvolvimento e expansão da economia
da cidade, aliado ainda a importação de imigrantes europeus para a construção da estrada União
Indústria. Ressalta-se esse fato, pois essa grande parcela da população que não se constituía
enquanto parte da elite local- fazendeiros, barões e alguns comerciantes- tinha o acesso restrito a
terras, e consequentemente a habitação.
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A falta de acesso à moradia perdura mesmo com a abolição da escravatura, agravando o
quadro, pois se aumenta o contingente populacional desprovido da mesma e sem mínima reparação
histórica.
Já na década de 1920 a cidade começa a apresentar um cenário agravante no que concerne
a questão habitacional, fruto de um crescimento econômico e populacional de anos anteriores.
Nesse contexto- assim como em âmbito nacional - a questão habitacional passa a ser discutida.
Localmente, duas leis então são criadas para tentar incentivar a construção de moradias, ambas
baseadas na isenção de impostos, para os que construíssem com um maior número de andares Resolução N° 743 de 1/1/1917- e também em um reduzido período de tempo -Resolução Nº 814 de
28/07/1919. No entanto, tais medidas não alteram a condição daquela população que não tinha
acesso à moradia e nem formas de obtê-la, por serem principalmente descendentes de pessoas
escravizadas e recém libertas. Em realidade, essas só privilegiaram aos sujeitos que já possuíam
algum tipo de imóvel. Tais políticas dão uma nova dinâmica sócio-espacial à cidade. Parte da
população que tem acesso à casa e à algum tipo de renda passam a investir e construir domicílios
para aluguéis, aumentando assim uma expansão periférica da cidade e também consolidando um
mercado imobiliário. Esse foi um traço marcante na conformação do espaço urbano de Juiz de Fora.
Como Silva (2014 p.75) mostra:
Das últimas décadas do século XIX até as primeiras do XX, anunciavam-se dois
problemas principais, que constituíram alguns entraves a construção de moradias
populares. Um deles eram os baixos salários e o outro o alto preço dos aluguéis, os
quais eram alvos constantes de repasses dos custos do beneficiamento das
reformas urbanas.

Prosseguindo, no percorrer do tempo não se apresenta ainda nenhuma alternativa ou
política habitacional direcionada de forma satisfatória às classes mais baixas. Em âmbito municipal,
por exemplo, a diretriz de política urbana que vai prevalecer é o Código de Obras de 1938, que
perdurou sendo o único por quase 40 anos com sua normatização de maior destaque sendo “a
proibição de constituição de favelas na cidade de Juiz de Fora”.
Durante as décadas de 1940 e 1950 se viu em Juiz de Fora uma intensificação dos
loteamentos na cidade:
Houve uma abertura de 181 loteamentos, dos quais 61 não eram aprovados,
totalizando 36.000 lotes, os lotes anteriores a este período eram 25.000. A
expansão dos loteamentos era ainda beneficiada por leis municipais, deixando clara
a preferência política por este setor econômico (GERALDO, 2011 p.63).

É nesse período que vai nascer o loteamento Conjunto JK, localizado na região Sudeste de
Juiz de Fora. Dos três bairros propostos (onde?), o bairro Conjunto JK era o único presente na
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localidade até então. Tal empreendimento surge na década de 1950, com a comercialização de
imóveis subsidiados pelo programa habitacional BNH- Banco Nacional de Habitação- da Caixa
Econômica Federal, criado no governo do presidente Juscelino Kubistchek. O perfil de loteamento
era destinado a famílias que não possuíssem nenhum imóvel, que tivessem mais de cinco filhos.A
população que se transladou à localidade veio de diversas partes da cidade incluindo de áreas
rurais. Assim se inicia um processo de mudança e ocupação do bairro por parte dos novos
moradores. O loteamento não possuía ainda a infraestrutura prometida pelo incorporador
responsável, o calçamento era precário e na maioria de suas ruas não havia sistema de água e
esgoto, fazendo a população recorrer ao uso de poços artesianos e fossas sépticas. A luz elétrica
só viria chegar três anos depois. Por volta dos anos de 1960, observa-se que a comercialização
dos lotes, e consequentemente chegada de novos moradores, no loteamento se reduz. Houve certo
desinteresse do poder público federal e do incorporador em se dar continuidade nas vendas e
também termino na estruturação do bairro, deixando-o em situação de abandono. Situações como
essas explicitam o modo como a problemática da habitação era (e ainda é) encarada em Juiz de
Fora.
No prosseguimento do contexto fundiário, e consequentemente habitacional, da cidade o
que vemos é uma continuidade de um ordenamento territorial, através de políticas urbanas e
práticas de atores hegemônicos orientadas para uma produção capitalista do espaço, tomando-o
como mercadoria e instrumento de controle de uma classe, constituindo-se desse modo enquanto
um expediente para essa própria reprodução do espaço (SILVA, 2014). Assim, vemos que a
concentração fundiária encontrada se consiste em uma problemática mais complexa e que
perpassa as dimensões mais elementares da vida, como a moradia. Tal fato se expressa de maneira
tão visível no ordenamento e conformação da cidade, que na década de 1950 um quadro que se
estabelece é um grande crescimento horizontal da cidade, consequência de políticas urbanas -Lei
N° 101 de 1947, e Lei federal Nº 1097 de 1958- que desobrigava incorporadores a arcarem com
custos de infraestrutura de determinados loteamentos que não estivessem em uma área urbana da
época. Assim, como mostra Ribeiro (1988), surgem diversos bairros periféricos populares com
parca infraestrutura, gerando ainda um grande vazio dentro do perímetro urbano. Juntamente com
o bairro Conjunto JK, que nesse sentido se coloca enquanto exceção por estar em uma localidade
próxima ao centro, vão surgir bairros como Granjas Betânia, na região Nordeste, Linhares na região
Leste e Bela Aurora, Santa Efigênia e loteamentos no bairro Santa Luzia na região Sul (GERALDO,
2011).
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A questão habitacional persiste na cidade, mesmo com uma intervenção de políticas urbanas
e ações de agentes privados. Tanto um quanto o outro em prática não estavam dissociados nos
seus interesses, e em grande período histórico da cidade, principalmente nas décadas de 1920 e
1930 operaram juntos no ordenamento territorial juizforano. Vemos a título de exemplo situações
como a incorporação de terras privadas para a construção de obras públicas, terras estas cedidas
por loteadores fazendeiros- que passam também a serem grandes incorporadores urbanos visto
que a expansão urbana valorizaria suas terras (SILVA, 2014).
É interessante perceber no que concerne à atuação dos diferentes agentes produtores do
espaço urbano de Juiz de Fora através da questão fundiária, e particularmente da habitação, é que
suas ações - e a própria construção e de moradias populares-mesmo sendo ações que visavam
melhorias e certa efetivação de um direito à moradia, e de certo modo à cidade, se realizavam muito
mais enquanto estratégias de reprodução do capital no espaço urbano. Tornou-se um negócio
altamente

lucrativo,

“à

medida

que

dependiam

de

operações

no

espaço

urbano,

concomitantemente, o interesse dos setores dominantes pela construção das habitações também
aumentava” (SILVA, 2014 p.77). Através de Silva (2008) ainda se constata que as famílias mais
abastadas possuíam seus maiores ativos em construção de casas de aluguel.
Concebe-se assim o estabelecimento de um conflito, mesmo que não evidenciado
concretamente a todo tempo, entre diferentes agentes do espaço urbano, entre tradicionais famílias
detentoras de terras aliadas a estratégias e ações conjuntas ao poder público, e uma população,
oriunda das classes menos favorecidas, ex-escravizados, migrantes e despossessados. Esse
conflito apesar de nem sempre se evidenciar no plano concreto não passou despercebido pelos que
cotidianamente sentiam e vivenciavam tal negação. Apesar de uma invisibilização e
negligenciamento do conflito que se estabeleceu na problemática habitacional, por parte do poder
público, de agentes hegemônicos e até algumas leituras bibliográficas, houve enfrentamentos e
organizações por parte de setores atingidos.
Já no ano de 1913, a União Operária de Juiz de Fora envia um relatório ao 2º Congresso
Operário Brasileiro denunciando as condições que a classe operária juizforana se encontrava, “o
mais torturado”, como nos traz Andrade (1987). Há ainda protestos, que em determinados
momentos assumem formas agressivas como saques, depredações e tentativas de assaltos às lojas
comerciais. Uma das grandes reivindicações dessa parcela da população consistia no alto preço
dos aluguéis:
[...] estas famílias são forçadas a morarem em escuros e apertados cubículos,
pagando 15$ ou mais por mês de aluguel quando 5$ já é caro. E o aluguel? É um
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horror. Residências que por 8$ são caras, estão alugadas a 20, 25 e 30 mil réis,
sem luz e com péssimas instalações sanitárias (ANDRADE, 1987, p. 48).

Dentro desse correr do contexto histórico-geográfico, a cidade dá origem às suas primeiras
associações de moradores, surgidas em meados dos anos 1940. Um professor de latim que
lecionava em uma escola do Centro, o Instituto Estadual de Educação, trouxe as experiências de
algumas cidades italianas, onde essas formas de associações garantiram melhorias para as
respectivas populações locais. Com isso, cria-se em Juiz de Fora as duas primeiras entidades, nos
bairros São Mateus e Nossa Senhora Aparecida, onde os fundadores tinham por intuito garantir
melhorias aos respectivos bairros, principalmente ao segundo bairro.
No decorrer do tempo as associações se multiplicam e, durante a década de 1950, surge
outra necessidade: a de se congregar o conjunto de entidades espalhadas pela cidade em torno de
uma representação coletiva. Surge assim, em 31 de março de 1957, a União Juizforana de
Associações Comunitárias e Distritos.
Desse modo, em todo contexto apresentado vemos a forma com que se conforma toda a
problemática habitacional juizforana, pautada nos interesses de determinados grupos e classes
sociais. Nos anos de 1980, a questão volta a ser pauta de debate na cidade, não por um esfriamento
anterior, mas por um drástico aumento do déficit habitacional- cerca de 15.000 unidades apenas
para a população considerada de baixa-renda. No interior desse encadeamento se inicia as
ocupações no bairro Conjunto JK, uma elucidação nítida do conflito histórico-e geográficohabitacional da cidade, transfigurando no contexto cotidiano do bairro. A título de análise, ao
imergimos nas dimensões do conflito mais detidamente podemos enxergar os atores que aparecem,
suas diferentes ações e diálogos estabelecidos e as escalas que se reproduzem.

3. O surgimento da associação.
Através da organização de um grupo de moradores do bairro Conjunto JK no ano de 1983
surge a Sociedade Pró- Melhoramento- SPM (UNIÃO DOS POSSEIROS E AMIGOS DOS
BAIRROS JK, JARDIM DA LUA E PARQUE BURNIER). Seu surgimento na época se deu devido a
um processo de ocupação em lotes ociosos no bairro, onde inicialmente cerca de 50 famílias
oriundas da antiga Vila da Prata no bairro Santo Antônio e da beira do rio, próximo ao bairro, ao
serem despejadas pelo então prefeito Mello Reis migram para localidade. Assim, a fim de ajudar e
dar suporte a novos sujeitos que vão ocupando os lotes no bairro em sua parte alta, do ponto de
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vista geomorfológico e tendo como referência a planície do rio Paraibuna, a associação começa a
se conformar.
Os bairros Parque Burnier e Jardim da Lua que são partes do loteamento passam a “existir”
nesse momento, na realidade a serem ocupados. O primeiro bairro é fruto de uma tentativa de
retomada de vendas dos lotes por parte da Caixa Econômica Federal. Com isso quase a totalidade
dos moradores dessa área possuem registro e regularização do terreno, poucos foram ocupação. O
perfil de moradores que se mudam para a localidade também é de classe média-baixa e baixa, mas
que ainda sim tiveram condições de acesso aos lotes. Não se teve acesso à política habitacional
que fora destinada a esses moradores. O segundo bairro, o Jardim da Lua, é puramente resultado
de ocupações, composto de famílias carentes, em um alto estado de pauperização, dessa forma
sendo os principais focos de atenção das ações da associação de moradores.
Durante o processo de ocupação não houve utilização das definições de lotes por parte dos
moradores, na medida em que se havia necessidade de uso se ocupava, cercava e construía. O
que vai se conformar com isso é uma reorganização espacial do que se previa para o bairro,
diferente de sua planta. Dessa forma, aconteceu tanto no bairro Jardim da Lua, nos poucos lotes
ocupados no Parque Burnier e em partes do bairro Conjunto JK. Não existe ainda uma divisão clara
entre esses bairros em um sentido político administrativo, ou de endereçamento, principalmente
entre o Parque Burnier e o Jardim da Lua. No entanto, tais definições de localização e denominação
de bairros se forjaram através de um reconhecimento entre moradores de cada área. A questão da
identidade entre os moradores foi (e é) muito forte entre os moradores de todos os três bairros.
Práticas de preconceito e discriminações foram recorrentes entre os mais antigos moradores e os
recém-chegados ocupados.
Ante mão, ressalta-se que os dados e informações descritos foram levantados e colhidos
em entrevista realizada com a atual presidenta da associação, Marília Dias, e em uma análise
documental em antigos documentos da associação, em visita a sede. Examinou-se o estatuto,
relatorias e ATA’s de antigas reuniões, cartas enviadas a políticos e ao poder público, e jornais da
época arquivados que retratavam a situação da associação, bem como dos bairros e da questão
habitacional da cidade.
Ao analisar documentos na sede da associação, encontram-se alguns que narravam sobre
o histórico de surgimento Nas partes ocupadas não havia água, luz ou rede de esgoto. As
construções eram de barracos de latas e papelões. Em entrevista realizada com a presidenta da
associação, Marília Dias, a mesma relata que a primeira aproximação com as famílias pauperizadas
se deram através encontros de um grupos de reflexão entre casais na paroquia São José, que é
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próxima a localidade e assim congrega grande parte dos moradores da região. O grupo identifica
no dia-dia dos membros que às famílias pauperizadas que migraram para o Bairro JK se encontram
em um alto grau de vulnerabilidade social, e com isso tomam algumas ações para dar um mínimo
suporte a essas famílias. O grupo dessa maneira propôs ao casal uma maior sensibilidade para
com as questões sociais, permitindo ao casal uma inserção nestas, e a executarem trabalhos
beneficentes para pessoas carentes.
Recebendo apoio da SEBES (atual Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora) o
casal, Marília e João com mais alguns moradores começaram a fazer uma campanha beneficente
para arrecadar roupas, mantimentos e móveis. Através de rádio pediu-se ajuda aos órgãos públicos
competentes e com isso puderam adquirir de início dois tanques e dois banheiros comunitários. No
ano seguinte, em 1984, conseguiram apoio da prefeitura para a construção de uma cozinha
comunitária e também doação de legumes, macarrão e carne. Entre os moradores se dividia as
funções, cada dia uma pessoa de uma família- no geral as mães- cozinhavam para todas e
todos. No mesmo ano - especificamente 02/09/1984- funda-se a associação de moradores
enquanto uma entidade, apesar de ainda não estar regular.
Nesse andamento, ao se levantar documentos nas associação de moradores, identifica-se
que o grupo inicial de moradores, e que posteriormente criarão a associação, começam a se
articular e organizar reuniões periódicas, inclusive com o poder público. Através dessa organização
a líder comunitária da época (e ainda presidente atual!) narra que os moradores angariam muitas
benesses, principalmente junto a Prefeitura de Juiz de Fora, como rede de água e esgoto, rede de
luz, postes de luz para as ruas desprovidas de tal, a construção de dois cômodos e um banheiro de
alvenaria para todas as famílias que moravam em barracos de madeirite. Em parceria com uma
fundação municipal de cultura, a FUNALFA- Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage- a associação
realizou passeios e visitas a centros culturais com os moradores, como teatros e parques. Em
levantamento documental ainda se identificou que a associação ainda realizou ações como
participação na campanha do governo federal para distribuição de caixas de leite, reunindo mais de
200 famílias para o auxílio, ajudou a registrar muitas crianças, pois na época era caro. Além disso,
organizaram-se batizados e cerimônias de primeira eucaristia das mesmas que não comungavam
ainda, pelos pais não serem casados, dos preceitos da Igreja Católica, a qual a Associação tinha
fortes laços. No ano de 1989 registra-se a associação, a fim de regularização para se ter
legitimidade perante aos órgãos públicos e a sociedade civil e assim um maior poder de
reivindicação.
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Dentre as diversas ações da entidade cabe destaque suas iniciativas de ocupação em lotes
ociosos para a instalação das famílias despossessadas. A associação tinha um papel central na
divisão, distribuição e alocação das famílias nos lotes. Esse é um ponto interessante, pois para
atingir a finalidade de suas ações, ela se relacionava com diferentes atores presentes na
problemática fundiária e habitacional. A prefeitura nessa relação se coloca como um ator
preponderante, tanto enquanto antagonista quanto em parceiro.

4. Entre atores e conflitos
Como se presencia em contexto, a relação entre os diferentes atores envolvidos na
problemática habitacional nos evidencia questões maiores, ambíguas e contraditórias, que
nos impõem refletir sobre a forma que os movimentos sociais, e aqui particularmente a
“Sociedade Pró- Melhoramento- SPM (UNIÃO DOS POSSEIROS E AMIGOS DOS
BAIRROS JK, JARDIM DA LUA E PARQUE BURNIER)” se colocam dentro do conflito. Para
tanto, requer-se antes um cuidado de análise sobre a questão.
Ao abordarmos o conflito em suas mais diversas formas apreensivas de sentido
devemos levar em consideração que este não se resume somente a um evento ou
eventualidade expresso concretamente no espaço. Sua concepção deve ser ampla e
abranger as múltiplas compreensões da realidade. Para Birnbaum (1995), o conflito se
admite a partir de divergências, de antinomias, de ruptura, consenso e dissenso, e se
inscreve inerentemente dentro do sistema social. Como nos mostra Barbosa,4 “o conflito é
uma condição inerente em uma sociedade tão profundamente marcada por desigualdade
e [também] distinções corpóreo-territoriais de direito”.
Em um espaço urbano marcado por uma produção pautada nas relações capitalistas,
de forma desigual, a contradição entre a forma de apropriação desse espaço também é, e
será inerente ao mesmo. Para Lefebvre (2001), o espaço urbano é uma contradição
concreta, pois reúne contrastes e oposições que se confrontam na realidade urbana. Desse
modo o conflito entendido como uma manifestação do dissenso no plano do urbano
demonstrará uma insatisfação de grupos sociais, no nosso caso as associações de
Fala obtida por Jorge Luís Barbosa na mesa “Espaço e Democracia na conquista política de direitos” realizada no II
Colóquio NUGEA, no Instituto de Ciências Humanas da UFJF.
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moradores, perante a uma negação de direitos e necessidades. Contudo, cabe frisar que o
conflito nem sempre é negativo, pois podem ser positivos a medida que têm a capacidade
de evidenciar as contradições presentes no espaço urbano, dando assim visibilidade aos
sujeitos que reivindicam melhores condições de vida (SIMMEL, 2011).
Como um caminho para o desvelamento das contradições sociais, voltarmos à
atenção nos conflitos nos permite ainda buscar um olhar representativo e não
unidimensional do fenômeno ao qual nos propomos discutir; ao se compreender a dinâmica
processual em tela, é necessário direcionar os olhares aos conflitos que emergem e [ou]
vão se emergir das relações entre diferentes atores sociais e os contextos que estão
imersos (LITTLE, 2006). O autor defende tal postura ao se discutir os conflitos
socioambientais presentes, para ele uma leitura etnográfica – seu foco de trabalho- deve
considerar as diversas dimensões que perpassam o conflito, buscando uma evidenciação
das mesmas. O que nos chama atenção é a centralidade que se dá ao conflito, pois ao se
colocar o conflito no cerne da questão e não um grupo social específico, o pesquisador é
obrigado identificar os distintos atores sociais e as reivindicações, motivos e causas que
estarão envolvidos no conflito (LITTLE, 2006). Impõe-se desse modo analisar as interações,
escalas de atuação e relação entre o(s) atores envolvidos, discursos e ações.
Ao nos apropriarmos do olhar que o autor lança sobre os conflitos socioambientais
se percebe uma convergência entre o modo de se defrontar o real, ainda que o conflito que
está se abordando não possui um caráter socioambiental, mas sim urbano- sócio-espacial.
O que nos interessa é a leitura e visão, que nos permite compreender como se dão as
ações dos diferentes atores envolvidos, suas escalas de atuação e de posição, suas ações,
espaços que ocupam. Pela concepção de Little (2006), onde afirma que a etnografia dos
conflitos busca dar visibilidade a questões invisibilizadas por um modus-operandi,
capitalista, etnocêntrico e subalternizado, muito se representa com a forma com que o
estado e incorporadores do solo urbano tratam a questão habitacional, produzindo um
espaço desigual e invisibilizando um problema histórico e negando a parcela da população
o direito à moradia.
Assim como Little (2006), outros autores também propõem uma outra leitura acerca
dos processos conflitivos que envolve diversos atores sociais e em especial os movimentos
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sociais. Em nosso prisma de visão do real, a Geografia, o debate sobre os movimentos
sociais e o espaço retoma atenção de muitos autores. O debate estabelecido entre ambos
não é recente, e nem exclusividade da Geografia, mas as diferentes formas de se abordála sim. Santos (2006), em sua tese de doutoramento, em particular no seu segundo capítulo,
retoma as diferentes formas de aproximação e olhares da geografia com os movimentos
sociais diferenciando e dialogando diferentes análises de acordo com seu contexto,
histórico e também conceitual científico. Elas não necessariamente se excluem ou se
contrapõem entre si, mas demonstram um avanço para o debate. A finalidade de Santos
(2006) é identificar e explorar as imagens espaciais concebidas pela Geografia brasileira
sobre os movimentos sociais.
Contudo, não é nosso objetivo um maior aprofundamento e exame sobre os
diferentes cabedais analíticos, mas sim ressaltar a importância que um olhar geográfico
tem para as questões sociais, principalmente as que envolvem nosso objeto de estudo,
nossa associação de moradores em estudo. Ao analisar brevemente as tendências
analíticas existentes se percebe dentro da segunda e da terceira abordagem- Geografia
das lutas sociais e Geo-grafias dos movimentos sociais- uma convergência de olhares junto
a nosso estudo. Isso, pois suas imagens e análises construídas permitem compreender o
papel dos movimentos sociais dentro de uma conflitividade, que é inerente em uma
sociedade com uma produção do desigual do espaço. Na segunda tendência, a Geografia
das lutas sociais, Souza (1988) é uma das referências dentro dessa análise, sendo ainda
interessante pra nós principalmente por abordar a temática do ativismo de bairro, mas de
uma maneira diferente de uma tendência anterior. A sua abordagem não se resume
meramente as formas organizacionais das associações de moradores, mas sim “às formas
de materialização das lutas e dos conflitos sociais no espaço, enquanto expressão concreta
das contradições sociais [...] espacializam as formas de lutas e as dimensões de evidência
do conflito” (SANTOS, 2006 p.29).
Através dessa leitura que nos propomos a situar e entender a associação de
moradores dos bairros apresentados no contexto fundiário e habitacional da cidade de Juiz
de Fora. E ainda, irmos além, pois como Santos (2006) traz, esse caminho analítico, que
toma como ponto de partida a “espaciologia das contradições” da formação sócio-espacial
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para atingir uma “espaciologia dos conflitos” - paradigma da conflitividade enquanto
dimensão fundante das lutas sociais- revela muitas contradições, mas ao mesmo tempo
oculta da análise todas as formas de luta e ativismo não baseadas na conflitividade. Desse
modo, busca-se também um diálogo junto ao terceiro modo de leitura dos movimentos
sociais, a Geo-grafias dos Movimentos Sociais, para compreender melhor como se deu às
relações entre os diferentes atores no conflito estabelecido entre a associação de
moradores e o poder público, representado pela prefeitura. Esse terceiro modo, dentro da
tendência de diálogos entre Geografia e Movimentos Sociais traz aprofundamentos teóricometodológico, possui um duplo percurso analítico (SANTOS, 2006); primeiro pois buscam
leituras conceituais dos Movimentos Sociais a partir do arcabouço conceitual da Geografia,
tomando assim o espaço como objeto e enquanto método; segundo porque agora lançase mão dos Movimentos Sociais enquanto categoria de análise geográfica, eles deixam de
ser objetos e se tornam instrumentos analíticos para a descoberta de novas territorialidades
e espacialidades, isso através da ação.
Essas formas de análise, tanto a Geografia das Lutas Sociais quanto a Geo-grafias
dos Movimentos Sociais nos permite enxergar as formas de relação dos movimentos
sociais com os lugares, o lócus onde o conflito, a conflitividade se elucida, isso tudo dentro
de uma estrutura maior de desigualdades; e também nos permite ainda, ver a espacialidade
com que os movimentos sociais dialogam com seus interlocutores distintos e como se
comportam no seu fazer político. Com isso, através de Porto-Gonçalves, Santos (2006) nos
apresenta atributos de uma matriz que definirá “a natureza sócio-geográfica” do conflito.
Esses atributos a se analisar consistem em: (1) motivo/objeto do conflito, (2) protagonistas,
(3) antagonistas, (4) tipos de organização e (5) formas de manifestação.
A partir de um olhar geográfico que propomos através de Little (2011) e Santos
(2006) onde se pretende uma apreensão dos movimentos sociais-em particular as
associações de moradores- e que considere as diferentes dimensões que os envolvem
dentro de uma condição de conflito, lança-se mão desses atributos para compreender a
situação de nosso objeto de estudo.
5. Analisando o conflito e a associação a luz dos atributos
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Ao nos determos ao lugar da associação junto aos atributos podemos ver como se desenhar
a forma com que tal organização se articula perante o conflito presente no espaço urbano de Juiz
de Fora, em específico os bairros Conjunto JK, Jardim da Lua e Parque Burnier. Primeiramente,
nos deteremos a situar cada atributo com a forma com que se manifesta no real, levantando-os em
nosso estudo. Esse processo foi feito através de entrevistas semiestruturadas com a presidenta do
bairro e análise em documentos da associação e em revisão de literatura, principalmente voltadas
à questão habitacional juizforana. Logo após identificar, discutiremos e problematizaremos tais
atributos.
O motivo/objeto do conflito consiste no acesso aos lotes ociosos no bairro. Em objetivos
gerais, amplo, consiste em uma demanda por moradia, que perpassa a uma questão histórica no
âmbito fundiário juizforano. Essa demanda envolve especificamente também a implantação de
infraestrutura e equipamentos coletivos e melhorias de serviços.
Os protagonistas do conflito são moradores específicos do bairro Conjunto JK juntamente
com grupos de sujeitos despossuídos de habitação que vieram de diferentes localidades da cidade,
principalmente da Vila da Prata no bairro Santo Antônio, e da várzea do rio Paraibuna.
Os antagonistas são principalmente o poder público, e a incorporadora do terreno, Caixa
Econômica Federal. Aqui há de se tomar certa atenção, pois a relação estabelecida entre as
diferentes esferas do poder público - federal e municipal - não são nítidas, principalmente no que
diz respeito as responsabilidades acerca do loteamento. Outro ponto é a relação que se estabelece
entre os protagonistas e antagonista, onde o poder público municipal, ao mesmo tempo entendido
como antagonista, era e é também o principal “parceiro” da associação.
A forma de organização que se consolidou entre os protagonistas da luta pelo acesso a
moradia foi à criação de uma associação de moradores, visando uma maior representatividade e
legitimação perante a sociedade civil e aos órgãos públicos.
O tipo/forma de manifestação realizada pela associação de moradores se deram de
maneiras diversas. Uma forma muito utilizada foi passeata e a do “descer com o morro” quando
necessário; onde os moradores, principalmente os ocupantes, desciam até a prefeitura para
reivindicar suas necessidades. Essa prática era utilizada em momentos específicos. Tal prática de
“descer o morro”, encabeçada muita das vezes pela presidenta da associação de moradores se
fizeram também muita das vezes orientada pelas necessidades colocadas pela própria prefeitura.
Eram acertadas e pré-estabelecidas, desvelando as articulações políticas estabelecidas pela
associação.
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6. Análises e olhares
Após levantarmos e analisarmos os diferentes atributos que envolvem o conflito da questão
habitacional no bairro Conjunto JK, Jardim da Lua e Parque Burnier identificamos determinados
movimentos da associação de moradores do bairro que merecem discussão.
Ao se atentar aos antagonistas das reivindicações levantadas pela associação,
presenciamos o poder público como o principal alvo, em específico o municipal. É junto a essa
instância que a organização irá protagonizar suas ações. Contudo as relações que se estabelecem
entre ambos atores em contexto se darão de modo muito mais próximo, “amigável” e em conjunto
a prefeitura de Juiz de Fora. A associação de moradores, e principalmente suas lideranças, em
suas estratégias políticas de atuação prezaram sempre em um diálogo com o poder público, e a
principal forma de requerimento de benfeitorias, melhorias para o bairro ou até mesmo suporte para
uma ocupação em um novo lote. Em entrevista com a presidenta da associação se verificou de
certa forma como se constituiu, e hoje ainda se constitui a linha política da organização: “a gente
não pode brigar com o governo, se irmos contra não conseguimos nada, e ainda puxam nosso
tapete”. Há uma opção política de diálogo e busca de melhorias. A prefeitura de Juiz de Fora, e
seus representantes políticos foram reconhecidos pela associação como o principal parceiro,
apesar de ser o antagonista por essência!
Ao encabeçar diversas ações, como as próprias ocupações de lotes ociosos, fizeram em
diálogo conjunto com políticos - prefeitos e vereadores. Esses parceiros políticos possuíam (e ainda
hoje possuem!) a prática de incentivar a ocupação de lotes para que posteriormente pudessem ser
solicitados para ajudas em implantação em infraestrutura e equipamentos coletivos. Essa prática,
que não é um caso a parte, se realiza a fim de interesses maiores, em votos, e principalmente um
apadrinhamento, uma constituição de verdadeiros “currais eleitoreiros”.
Em investigação à associação, o que se pode perceber é que todas as ações tomadas pela
associação partiram (e ainda partem) de uma parceria e subserviência junto ao poder público e seus
agentes, principalmente à prefeitura e vereadores. A forma com que se buscam melhorias e afins
sempre são por essa via, exclusivamente. Práticas baseadas em paroquialismo e clientelismo com
vereadores, paternalismo e mais outros “ismos”. Essa consiste a regra, e quase sem exceção,
infelizmente. A presidente defende, “o que queremos é melhoria pro bairro, e estamos com quem
nos ajuda”.
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Toda essa subserviência, envolvimento, e clientelismo com o poder público trouxeram
implicações para a associação. Como Santos (2006) nos apresenta através de Porto-Gonçalves, a
forma com que os movimentos sociais se colocam politicamente no espaço diz muito acerca de
suas estratégias, demonstram o uso político que fazem do espaço, em suma a forma com que vai
se construir um movimento social é tão importante quanto seus objetivos, pois é no processo de
construção que se vai desenvolver as potencialidades transformadoras dos protagonistas. Nesse
sentido, a associação de moradores adotou a postura de reivindicar suas demandas através de
diálogos e parcerias junto ao poder público, evitando assim o confronto direto. Com isso, a entidade
não constituiu um arcabouço definido, linhas e princípios políticos que pudessem orientar e dar
sentido às suas ações, de acordo com seus anseios e pretensões. Outro fator que muito contribuiu
nesse processo foi o personalismo que se criou em torno da presidenta da associação. Há desse
modo uma mediação da presidenta entre a população e o candidato, fazendo surgir dela proventos
e empregos na prefeitura, creches para crianças, boca de urnas e outros pequenos privilégios.

7. Considerações finais
Como se percebe, as ações e intervenções tomadas pela associação intentavam, e ainda
intentam de certo modo uma maior garantia de direitos e melhorias para o bairro. Contudo, o que
nos incomoda são os meios com que as tais iniciativas se desenvolvem; que precisam ser
discutidos. Não se quer entrar puramente em um juízo sobre a concepção e intervenções da
associação de moradores, tomando uma postura como muitas das vezes são tomadas, de
intransigência ou querer ordenar e ditar o que seria melhor para tal organização com decisões
alheias e muita das vezes descontextualizadas.
O que se tem por proposta é uma indução, um fazer pensar sobre importância do papel das
associações de moradores enquanto entidades representativas da sociedade civil, com um
potencial caráter aglutinador, e que visam representar determinados grupos sociais. Apesar da
forma com que a associação analisada colocou e coloca em prática suas ações para atingirem seus
objetivos, tais entidades, como qualquer outro movimento social, não possuem um caráter fechado,
não se constituem enquanto um dado acabado. Em verdade, são frutos de um movimento
societário, dos sujeitos e das determinantes que vão se constituir no espaço de forma dinâmica.
Com isso são produtos de ações e concepções políticas também, do que se pensa e se constrói
para a entidade, de acordo com o que se almeja de forma mais ampla, em projeto maior.
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As associações de moradores possuem um histórico de enfrentamento e reivindicações de
direitos (de diversas naturezas); possuem uma capacidade organizativa por serem referências em
suas localidades, assim podem ter a capacidade de congregar os moradores do bairro. Isso de certa
forma possibilita e construírem alternativas para o que se busca para a garantia de direitos e
melhorias no que concerne a um direito à habitação.
A despeito de toda a problemática que as associações estão imersas, seja
organizativamente e também em um contexto amplo de concentração fundiária, negação de direito
à moradia e interesses particulares de agentes do poder público -políticos e secretários-, faz-se
necessário construir e estruturar formas de atuação da entidade- concepções, estratégias, ações e
funcionamento- que reforcem e façam florescer um novo caráter político a organização. Souza
(2007) nos coloca algumas indagações acerca da possibilidade de ações transformadoras no seio
dos movimentos sociais para com a questão habitacional, principalmente na sua relação com o
Estado. Para o autor, primeiramente, urge-se pensar a relação das entidades com o poder público
em suas diferentes esferas e âmbitos de atuação. Quais os avanços conjunturais que pode haver
dentro de espaços de instâncias participativas e avanços legais. Possuem um potencial de
acúmulo? Esses canais institucionais servem para organizar a sociedade e expandir a consciência
de direitos, ou servem somente para cooptação? Os avanços táticos estão conectados ou têm
potencial para serem conectados a um horizonte utópico? Tais avanços foram frutos de iniciativas
e pressão popular ou de elites pretensamente esclarecidas? Quais são as brechas da lei e como
explorá-las?
Enfim, as possibilidades e alternativas para construção de uma entidade representativa e
combativa, como se almeja as associações de moradores, serão construídas a partir de suas
realidades, envolvidas de uma compreensão do papel que ocupam nesse processo contraditório e
conflituoso- que é a produção do espaço urbano- onde a negação da cidade prevalece e das
escalas, atores políticos e arenas de atuação possíveis.
Para isso, olhares voltados à realidade e aos movimentos sociais que partam da Geografia,
ou melhor, de raciocínios centrados no espaço se tornam condição primordial.
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Resumo
O turismo e o seu processo de produção não é uma atividade eminentemente positiva. O seu desenvolvimento
sem planejamento pode acarretar em inúmeras consequências negativas para a população local. Essas
contradições no setor turístico são perceptíveis em Itacaré, localizada na área litorânea da Bahia. O processo
de consolidação do turismo no citado município, trouxe uma série de desigualdades sócio-espaciais. Dentre
os principais problemas, pode-se citar: crescimento desordenado, degradação ambiental, especulação
imobiliária e ocupação urbana desordenada (favelas), desfavorecendo principalmente o segmento mais pobre
da população. Para entender o processo de consolidação da atividade turística em Itacaré e suas
consequências, está pesquisa exploratória e qualitativa, baseou-se em consultas a artigos, dissertações,
teses, entre outros.
Palavras-chaves: Turismo; Itacaré; Desigualdades sócio-espaciais;

1. Introdução
A diminuição da jornada de trabalho – diária, semanal e anual – aliada a outras conquistas
trabalhistas e o aumento da expectativa de vida, foram primordiais para ampliar o tempo livre. Como
no capitalismo “tempo é dinheiro”, a sociedade de consumo introduziu na mente dos indivíduos uma
nova necessidade em prol de preencher o tempo ocioso: o lazer. No âmbito econômico, a
prosperidade que marcou o período pós-guerra nos países centrais do capitalismo foi outro fator
favorável a dilatação do turismo. Decorrente deste contexto histórico e econômico, a atividade
turística se expandiu a partir da década 70, dando origem a era da civilização do lazer e do turismo
de massa. (Rodrigues, 2011)
A extensão territorial do Brasil, associado a outros diversos fatores, como o clima principal
(tropical), o extenso litoral, a disponibilidade hídrica e as florestas exuberantes, consolidam
inúmeros espaços naturais com “vocação turística”.
[...] função desta “vocação”, o espaço é analisado em seus componentes:
paisagem, solo, relevo, clima e vegetação. Estes são descritos, tanto positiva
como negativamente em função de seu aproveitamento turístico. E é como
atrativo turístico que não só a população, como também as suas atividades são
vistas. A partir dessa análise, o espaço é classificado para diferentes usos e
funções, todos turísticos. (BENI, 2010, p. 20)
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A área litorânea do nordeste brasileiro, onde vende-se de modo principal o “sol e a praia”, é
um dos principais destinos turísticos do Brasil. Dentre as inúmeras cidades existentes neste circuito
turístico, escolheu-se focar no município de Itacaré, que localiza-se no sul da Bahia. Tem-se como
objetivo refletir sobre os impactos socioambientais e econômicos do turismo e suas repercussões
no desenvolvimento do município.

2. Metodologia
Para compreender a problema central do presente artigo, buscou-se em um primeiro
momento construir uma fundamentação teórica acerca do turismo e das suas interfaces com a
geografia, através do levantamento de diferentes bibliografias.
Posteriormente, o foco passou a ser a compreensão da produção do espaço turístico de
Itacaré/BA. Para tal, utilizou-se o google maps para entender a dinâmica espacial do objeto de
pesquisada e reuniu-se diferentes bibliografias que tinham como foco a cidade em análise. Após
selecionar as obras base, fez-se uma leitura crítica e os dados foram sintetizados em fichamentos,
buscando reunir o máximo de informações científicas. A distância e o oneroso valor do
deslocamento até o Itacaré, inviabilizaram um trabalho de campo.

3. Referencial teórico
Para Rodrigues (1996) o turismo é um fenômeno econômico, político, social e cultural. A
autora ressalta ainda que o turismo é antes de mais nada, uma prática social, que envolve o
deslocamento de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico seu principal objeto de
consumo.
Rita Cruz (2007) afirma que o turismo é uma prática social e atividade econômica, ou prática
geradora de atividade econômica e que concorre, no cotidiano, na reprodução da vida nos lugares,
com outras práticas socais e outras atividade econômicas, podendo, portanto, ser um vetor de
desenvolvimento para os municípios.
Esse desenvolvimento não pode ser apenas econômico, uma vez que deve-se ter alterações
no âmbito social e politico para ser pleno, sendo visto, portanto, como um processo de
transformação ampla, sendo a elevação de padrão de vida do conjunto de toda a sociedade.
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Atividade do turismo não leva o município somente ao crescimento econômico, já que o
mesmo não significa “desenvolvimento”, pois, segundo SOUZA (1997) aquele se resume a uma
conjugação de crescimento (expresso através de PIB ou da renda nacional per capita) com
modernização tecnológica, abrangendo assim um aspecto meramente quantitativo e excludente, já
que crescimento e modernização não são garantia de maior justiça social.
Se o crescimento vier a reboque de um progresso tecnológico poupador de mão-de-obra e
com desemprego tecnológico, os empregos novos por eles gerados poderão não compensar,
quantitativamente e/ou qualitativamente os empregos perdidos, e não evitarão o agravamento da
situação de exclusão. Esse desenvolvimento não deve se restringir à conceituação simplista que o
termo traz, limitado ao crescimento econômico e a modernização tecnológica, mas sim um
“desenvolvimento mais amplo”, que satisfaça as necessidades básicas das populações locais e
promova a preservação ambiental num amplo processo de desenvolvimento sócio-espacial.
As novas atividades produtivas, como as relacionadas ao turismo e ao lazer, têm
influenciado de forma crescente o processo de produção espacial das cidades e suas
representações, observando-se um processo de urbanização diferente daquele vivenciado com a
industrialização, a urbanização turística, consoante Korossy e Cordeiro (2010). O conceito surgiu
na década de 1990 (MULLINS, 1991) para designar uma nova forma de urbanização pós-industrial
e pós-moderna, a partir da qual muitos autores vêm discutindo as características desse fenômeno
de reprodução do espaço geográfico nas cidades turísticas.
Não se deve tomar o turismo como uma atividade eminentemente positiva. Na
verdade o turismo não planejado pode, em médio prazo, gerar mais consequências
negativas que positivas sobre a sociedade local. A intervenção política organizada,
através do planejamento, quanto mais cedo for efetivada para controlar o
desenvolvimento turístico, melhor resultado obterá de um turismo sustentável:
econômico, sociais [culturais] e ambientais. (DIAS, 2003,p. 28)

Apesar dos esforços governamentais para diversificar a atividade turística, no Brasil, o
segmento geralmente priorizado é o de veraneio ou mar e sol, desprestigiando outras localidades e
congestionando o litoral (VASCONCELOS; CORIOLANO, 2008). A beleza cênica da zona costeira
brasileira, com mais de 8 mil quilômetros de extensão, contempla uma gama de diversidade
biológica e ecossistemas contíguos como baías e estuários, praias, costões rochosos, lagunas e
banhados costeiros, manguezais, dunas, falésias, recifes, entre outros, que justificam a ampla
atratividade para esta promissora atividade econômica.
A criação dos espaço-mercadoria oculta à identidade do espaço vendido, as relações
sociais, o transformando em espaço vazio, em não lugar, como se não existisse história antes do
desenvolvimento turístico. A população anfitriã não consegue reconhecer o lugar onde cresceu e
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que se vive, pois, a sua cultura é invisibilizada e as paisagens queridas que antes faziam parte da
sua vivência foram transformadas em ruínas. Transforma-se um lugar produto das relações
humanas, dotado de cultura, significado e sentidos em simulacros, ou seja, em não lugar. (YÁZIGI,
A.; CARLOS, A.F; CRUZ, C., 2002).
Esse espaço mercadoria gera determinado valor, Moraes e Costa (1984) indicam quais
seriam esses valores: o que seria o valor do espaço e o valor no espaço. O primeiro refere-se à
questão do valor no que diz respeito aos recursos naturais que podem ser apropriados pelo homem
através do trabalho para realização da vida. É um valor prévio, um valor contido; já o segundo é o
valor que é agregado ao espaço, quando ele ganha um sentido através da valorização econômica,
isto é, um valor de troca, substrato para a realização da vida, um valor criado - o valor criado pode
ser também cultural e político, uma vez que o processo de valorização do espaço ultrapassa as
barreiras econômicas -(MORAES; COSTA, 1984).
O valor é intrínseco ao espaço. Isto é, o espaço é um produto social e histórico, dotado de
significados e significações, ou seja, valores. Não há espaço insignificante. O seu valor não é
percebido apenas enquanto resultado (espaço-produto), mas também no próprio processo de
produção espacial (espaço-condição e espaço-meio). Dessa forma, “sendo o espaço (e tudo o que
ele contém) uma condição universal e preexistente do trabalho, ele é, desde logo, um valor de uso,
um bem de utilidade geral” (MORAES; COSTA, 1984, p. 123).

4. Caracterização da Área
Itacaré é uma cidade pequena, com população absoluta próxima 30.000 ha. (IBGE, 2010).
O Município de Itacaré está localizado na região Costa do Cacau no Estado da Bahia, ao Sul da
capital Salvador, a uma distância de 532 Km via BR-101 e BR- 324 e, ao Norte de Ilhéus, a uma
distância de 65 Km via BA-001. Ocupa uma área de 730,27 Km².
A cidade de Ilhéus é o portão de acesso aéreo, marítimo e rodoviário. O clima do Município
é tropical com chuvas frequentes durante o inverno (maio a agosto) e as temperaturas médias
diárias variam entre 25°C e 30°C, podendo chegar aos 40°C no verão temporada (dezembro, janeiro
e fevereiro).
Itacaré se desenvolveu principalmente pela cultura do cacau e hoje, tem no turismo, na
agricultura e na pesca a base de suas principais atividades econômicas. O desenvolvimento da
cidade é bastante recente e remonta do período da pavimentação da BA-001, que liga a referida
cidade a Ilhéus, concluído em 1998. A melhoria da estrada, além de diminuir o isolamento em que
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vivia o município devido as difíceis condições de acesso, possibilitou uma ligação mais direta e
rápida com Ilhéus, ao aeroporto e, consequentemente, aos grandes mercados emissores de
turistas. (VASQUES, 2005 a, p.6)
A inserção no ramo turístico, iniciou-se nas décadas 80/90, como alternativa do colapso
econômico advindo da crise cacaueira. Com a construção da BA-001, houve um grande
investimento em marketing oficial e não oficial, a fim de aumentar o fluxo turístico de Itacaré. Este
processo foi realizado com base em uma imagem de Itacaré paradisíaca, a qual já estava fixa no
imaginário do senso comum. (BONFIM e TUPINAMBÁ, 2011). Isso significa que a indústria turística
fez inúmeras modificações (a abertura de novos caminhos, pavimentações, edificações,
infraestrutura turística e a consequente expansão urbana) para se enquadrar em um espaço
atraente para os turistas, inserindo o espaço no mercado de troca, transformando tudo em
espetáculo para o consumidor. A figura 1, demonstra a localização da cidade de Itacaré.

FIGURA 1: Mapa de localização do município de Itacaré – BA. Fonte: Moreau (2008)

5. Resultados e discussões
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A partir da ascensão do turismo no Município de Itacaré, muitas pessoas foram atraídas a
fixar residências, nesta localidade, embora em diferentes esferas. Empresários e empreendedores
insaciáveis por obter lucros do turismo, em sua maioria, despreparados para lhe dar com tal
atividade (TORRES, 1999). Pessoas dos grandes centros urbanos em busca de melhor qualidade
de vida, seguindo uma nova tendência migratória da década de 90 (REBOUÇAS, 2002). Pessoas
das cidades e regiões circunvizinhas em busca de oportunidades de emprego no setor turístico e
por fim moradores da zona rural, expulsos pela crise do cacau (REIS, 2002).
Porém, toda essa população foi distribuída espacialmente de acordo com o seu poder
aquisitivo, dando início ao processo de segregação urbana. Os empresários e empreendedores,
mais abastados, ocuparam a parte central da cidade e os pontos mais valorizados pelo turismo, à
beira mar ou rio. Os outros extratos sociais foram absorvidos nos bairros periféricos, dando origem
as primeiras favelas. Coexistem no mesmo local, habitações precárias, que são suscetíveis a
alagamento e resorts avaliado em bilhões, evidenciando a segregação sócio-espacial da cidade.
Segundo Bandeira (2002), o preço dos alimentos e outros produtos básicos subiram
tornando assim o custo de vida mais caro para a população local, que em sua maioria tem pouca
renda. Tais fatos deixam claro, que os moradores, em sua maioria, não têm acesso ao lazer vendido
na cidade. Nem tampouco, os recursos advindos do ramo turístico são aplicados de forma efetiva
na melhoria da cidade. Cabendo a população, o papel de mão de obra para o desenvolvimento da
atividade turística. (FERREIRA, A., 2011). As figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7, demonstram os reflexos da
segregação sócio-espacial no município.
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X’
FIGURA 2: Vista de Pituba III. Fonte: Matias (2010)

FIGURA 3: Favela da Portelinha. Fonte: Matias (2010).

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

47

ISSN:2358-8659

FIGURA 4: Habitações nos fundos dos quiosques de artesanato da praia. Fonte: Matias (2010).

FIGURA 5:Lançamento de esgoto e efluente em curso d’água. Fonte: Matias (2010).
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FIGURA 6: Bairro da Passagem. Fonte: Matias (2010).

FIGURA 7: Habitação do tipo “palafitas” na favela da Portelinha. Fonte: Matias (2010).

Segundo Reis (2002), a precariedade da rede de ensino do município, agrava o quadro
social da população. Atualmente existe apenas uma escola que oferece o ensino médio na cidade,
cursos profissionalizantes e de nível superior inexistem. Este cenário faz com que as boas
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oportunidades de emprego sejam absorvidas por pessoas de outras cidades, que dispõe de
qualificação, cabendo a população local, serviços de baixa remuneração. É importante ressaltar que
não há disponibilidade de empregos para todos, abrindo espaço para os excluídos encontrem como
estratégia de sobrevivência meios ilícitos como a prostituição e o tráfico de drogas.
A atividade turística revela suas contradições e paradoxos, no sentido de que, quanto mais
os espaços recebem investimentos e se especializam na atração de turistas estrangeiros e na oferta
de serviços a estes, os problemas de ordem socioambiental intensificam-se.
Em altas temporadas, o município recebe em torno de 200.000 visitantes, quase que 6 vezes
sua população anfitriã, causando fortes pressões sobre o meio ambiente. Em Itacaré, os problemas
ambientais são diversos, a saber: o aterramento de manguezais, a grande produção de resíduos
sólidos nas épocas de alta temporada, a inexistência de aterros sanitários, inexistência de
tratamento de esgoto, poluição dos cursos d’águas, destruição da mata nativa para construir resorts
e hotéis próximo as praias, dentre outros. O contraditório é que destrói-se o fator principal de atração
turística, deteriora-se a paisagem que é vendida, ou seja, o que deu origem a essa mercantilização.
(RODRIGUES, A., 1988)
O caso do resort Warapuru (complexo hoteleiro de padrão seis estrelas), que foi construído
em área de preservação permanente, sem licenciamento ambiental, demostra as pressões
ambientais que essas áreas estão suscetíveis. Devido as irregularidades, esse empreendimento foi
embargado, mas quantos outros funcionam nessas condições? É o questionamento que nos
fazemos constantemente. As figuras 8 e 9 retratam tal empreendimento.
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FIGURA 8: Resort Warapuru (complexo hoteleiro de padrão seis estrelas). Fonte: www.osarrafo.com.br/v1/2011/10/28/.
(2016).

Figura 8: Resort Warapuru (complexo hoteleiro de padrão seis estrelas). Fonte: www.osarrafo.com.br/v1/2011/10/28/.
(2016).

Os principais impactos positivos que o turismo trouxe para a Itacaré foram a geração de
empregos, aumento do PIB do município e melhoria da infraestrutura da cidade. Nos cabe
questionar, para quem esses benefícios – ou impacto positivo – foram importantes. Primeiramente,
é necessário ressaltar que os principais empregos gerados por essa atividade econômica
demandam especialização, logo, não favorece a grande massa populacional da cidade que tem
baixa escolaridade, cabendo a eles, o papel de mão de obra barata em serviços domésticos e
braçais. O aumento do PIB não resultou em melhorias significativas na qualidade de vida da
população, pelo contrário, gerou pobreza e concentração de rendas, evidenciando que a receita
financeira gerada não foi reaplicada na cidade. Quanto a infraestrutura, é incontestável que a sua
implementação tem um objetivo central que é possibilitar os fluxos turísticos, logo, pouco favorece
a população anfitriã. (FERREIRA, 2009)

6. Conclusão
As reflexões especificadas acima nos permitem afirmar que o turismo traz inúmeras
contradições intrínsecas ao seu desenvolvimento, que se materializa no espaço e reflete
diretamente no dia a dia da população local e turística. Contradições estas, que vai desde a
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ocultação da história da cidade, criação de mecanismos de limitar o perfil dos turistas (muitas das
vezes não condizem com a população local), marginalização da população anfitriã e
desencadeamento de inúmeros problemas ambientais.
O estudo do Município de Itacaré revela como o território se transforma para oferecer as
condições necessárias à racionalidade hegemônica do grande capital. Esses “vetores verticais”
estabelecem uma nova ordem, uma nova organização espacial não construída efetivamente pelos
atores locais. Conforme Milton Santos (2001), tratam-se de ordens “estranhas” e impostas de fora
com o aval do Estado que alteram profundamente o cotidiano e a especificidade do lugar
O município de Itacaré apresenta um quadro exemplar nessa controvérsia. Trata-se de um
destino que se destaca por seu potencial ecoturístico, e que, após a pavimentação rodoviária, em
1998, da Estrada Parque BA-001, que o liga a Ilhéus, foi exposto a um intenso fluxo de turistas e
migrantes que buscavam oportunidades nesta nova opção sócio-econômica. Entretanto, o
despreparo para receber um grande contingente de pessoas se expressa na sua precária infraestrutura e na ausência de um planejamento técnico-científico em níveis sócio-ambiental,
econômico e cultural.
Nesse contexto, identifica-se Itacaré como uma unidade com grande potencial ecoturístico,
e com problemas sociais locais que se agravam em função do grande crescimento demográfico
acelerado decorrente da atividade. Inicialmente, o turismo no município se apresentou como uma
alternativa atraente para o desenvolvimento, resultando em benefícios à comunidade local. A partir
do rápido crescimento da atividade, e por falta de planejamento adequado nos setores da infraestrutura e recursos humanos, o turismo como uma “indústria de várias chaminés” vem revelando
as suas outras faces neste núcleo receptor, como o aumento da violência, a degradação ambiental,
especulação imobiliária, importação e consequente vazamento da renda, inflação, ocupação
desordenada do espaço urbano, aumento dos índices de prostituição, do tráfico de drogas e
substancial aumento da violência.
A rapidez das mudanças ocasionadas pelo turismo pode gerar efeitos negativos nas
relações sociais e na qualidade de vida da população. Nesse caso, é preciso estar consciente da
problemática que envolve esse processo para empreender ações que minimizem seus custos
sociais.
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Resumo
A cidade atual é um claro demonstrativo dos contrastes. Sua relação com a sociedade e, sobretudo com o
capitalismo, nos permite observações constantes do choque entre os sujeitos. As implicações do preconceito
e dos aspectos de racialidade sobre os sujeitos de acordo com a cor parecem influenciar não somente seus
ganhos como também seu direito a apropriação de espaços públicos urbanos, o que nos leva a questionar a
ameaça aos direitos sociais e a cidadania.
Palavras-chave: Espaço Urbano; Questões raciais; Cidade.

1. Introdução
Nas últimas décadas percebemos no Brasil uma intensificação das diferenças sociais à
medida em que medidas governamentais buscam o desenvolvimento econômico e urbano . Nesse
processo, vemos as tensões raciais crescendo num ritmo similar ao que a maior parte da população
brasileira deixa de ser branca e passa a ser negra. Processo esse ocorrido a partir do debate
crescente sobre identidade racial, iniciado na década de 1980 e que avançam até os dias atuais.
Mesmo os negros se tornando maioria, a desigualdade em relação aos brancos não diminuiu. Tendo
em vista a acentuação das diferenças de condições originadas nas questões raciais nas cidades
brasileiras, como é possível explicar suas influências na estrutura e na produção do espaço urbano?
Na tentativa de promover esse entendimento precisamos primeiro observar a temporalidade
produzida da relação entre os grupos sociais participantes (negros e brancos) e o espaço
geográfico. Temos como objetivo perceber a grafia que se constitui a partir da afinidade direta entre
os mesmos. Os signos geográficos, colocados aqui como marcas na paisagem urbana que
salientam as diferenças de condições atuais dos respectivos grupos são a materialização dessa
relação em tempos pretéritos e influenciam diretamente na formação de signos futuros. A
compreensão de tais grafias ou signos é possível através da leitura do espaço e seus processos de
produção.
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2. Considerações sobre o espaço e questões raciais
Para Lefebvre (2000), o espaço se constitui como produto de relação entre os diferentes
sujeitos ou grupos sociais. Contudo, o filósofo dialoga que “o espaço não pode mais ser concebido
como passivo, vazio ou então, como os ‘produtos’, não tendo outro sentido senão o de ser trocado,
o de ser consumido, o de desaparecer” (LEFEBVRE, 2000, p. 5). Essa interpretação nos permite
enxergar o espaço como elo fundamental a esses sujeitos ou grupos sociais, sendo engrenagem
fundamental na evolução das relações entre eles.
Gottdiener (2010) discute que a partir de uma nova maneira de analisar a gênese e produção
do espaço urbano, que vá além do dado dimensional (área) e englobe também o dado social
(sujeito). Em um paralelo com o pensamento lefebvreano, Gottdiener (2010, p. 127) afirma que “o
espaço não pode ser reduzido apenas a uma localização ou às relações sociais da posse da
propriedade”, o que corrobora em evidenciar um modo de análise da produção do espaço urbano
baseado nas relações estabelecidas pela sociedade. O autor compreende que o espaço contém e
está contido nas relações sociais, sendo assim, toda a realidade surgida a partir dessa relação é
um dado historicamente construído, tendo como manifestação material a cidade.
Percebe-se então uma apropriação dinâmica da forma em que ambos autores concebem o
espaço, sendo considerada a importância fundamental das relações historicamente construídas e
seu desdobramento sobre o espaço urbano. As relações sociais nos permitem, portanto, tratar dos
processos econômicos aliados ao modo de produção particular por meio do qual as sociedades são
reguladas.
Então, façamos a soma de mais um elemento a dinâmica relação entre os grupos sociais
dentro do espaço urbano: o capital. Braudel (1987) coloca que de certa maneira os grupos sociais
estão inseridos dentro da história econômica, e que a respectiva estaria em processo constante de
construção. Sendo assim, retomamos aqui a conexão em que, tanto a temporalidade (história)
quanto o espaço urbano podem sofrer com os efeitos da economia sobre os sujeitos dos grupos
sociais. Portanto, a conjuntura da economia de mercado afeta diretamente as relações sociais e
também a dinâmica de produção do espaço urbano.
Assim, como indicado por Santos(1996) cada recorte do rugosidade espacial está
diretamente relacionado com um período histórico, cujas relações entre técnica e produção lhe são
peculiares. A rugosidade espacial é relativa à coisificação do trabalho através da materialização dos
vestígios temporais na forma atual do espaço urbano.
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Ligada a isso, temos a compreensão de que tal fato só é possível a partir da visão do espaço
como fruto de um processo fluido, dinâmico e contínuo. Todo esse processo tem origem nas
relações sociais, assim como as próprias relações sociais tem origem no processo de formação e
constituição do espaço, ambos sofrendo influência das conjunturas temporais de reprodução social
e do capital específicas as quais pertencem.
Santos (1994) subordina diretamente o tempo ao homem, colocando as mudanças dentro
das relações sociais mais amplas como resultado das mudanças do homem de cada período
temporal para o período seguinte. As técnicas de produção, as crises e o desenvolvimento
econômico, as desigualdades sociais, tudo isso estaria englobado dentro do escopo do homem
enquanto sujeito agindo sobre o espaço.
A partir dessas discussões temos a possibilidade analisar em três instâncias que afetam
diretamente a estrutura da sociedade e do espaço urbano: os circuitos da economia urbana,
cidadania e direitos civis e por fim racialidade e preconceito. Através delas pode-se formular um
modo de leitura em que se torna possível responder à questão formulada inicialmente.

3. A teoria dos circuitos da economia urbana
O ponto referente aos circuitos da economia urbana tem como base as características
levantadas por Milton Santos na tentativa de compreensão do processo de urbanização das cidades
dos países subdesenvolvidos. Santos (2014) aponta dois circuitos distintos da economia urbana, o
superior e o inferior. O circuito superior compreenderia a grandes estruturas empresariais ou
estruturas ligadas ao emprego de alta tecnologia em suas atividades. É um setor constituído por
grandes empresas e bancos, cujo lucro principal vem da financeirização de suas atividades. Já o
circuito inferior é marcado por atividades de menor grau de complexidade, onde a participação de
mão de obra é mais ativa e constante, tendo a elaboração e execução a um custo relativamente
baixo.
Pode-se então analisar os circuitos como resultantes da necessidade da expansão urbana
e a reverberação de seus efeitos sobre a sociedade. Tais efeitos são mais evidentes no mercado
de trabalho, onde em função de ofertas de emprego com remuneração mais alta e relativamente
abundante, o circuito superior se estabelece. Já o circuito inferior se constitui a partir das ofertas de
emprego de menor remuneração, cuja periodicidade é descontínua, além de abarcar a maior parte
da população em suas atividades.
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Os dois circuitos são maneiras distintas encontradas pela economia urbana para organizar
a produção, distribuição, comercialização e consumo. Ambos são responsáveis por causar
diferentes manifestações de materialidade, evidenciando as diferenças no espaço urbano,
sobretudo no mercado de trabalho. Porém, para melhor perceber as implicações dos circuitos
superior e inferior, é preciso entende-los como complementares, cuja relação dialética permite que
sejam ao mesmo tempo hierarquizados e concorrentes entre si.
Santos (1979) coloca que as cidades expressam melhor esses dois circuitos a partir da
polaridade entre os lugares luminosos e os lugares opacos. Os lugares luminosos seriam as áreas
da cidade onde ocorreriam as atividades de grande fluidez, em que atividades industriais que
envolvam alta tecnologia estejam presentes ou sejam prestigiadas. Essas áreas seriam
manifestação da materialidade da vontade política em favor das grandes empresas. Os lugares
opacos seriam áreas urbanas que não contariam com essa presença de atividades industriais ou
envolvendo alta tecnologia. Aqui se desenvolvem atividades de microempresas ou empreendedores
individuais. Com atividades mais rudimentares, não haveria tanta necessidade de iluminação
quanto nas empresas de alta tecnologia, por isso a característica opaca.
Atualmente, a teoria dos circuitos de economia urbana passa por um processo de retomada
e atualização, frente às características da economia que se fortaleceram nas últimas duas décadas,
como a globalização, que por si só já traria um novo comportamento a urbanização dos países em
desenvolvimento da década de 1970.
Dentre os diversos modos de análise da teoria dos circuitos, em algumas vertentes atuais,
pesquisadores têm feito a associação do circuito superior com as atividades formais de emprego,
enquanto o circuito inferior é relacionado as atividades informais. Essa interpretação da teoria dos
circuitos não contemplaria o mercado de trabalho como um todo. O circuito superior não seria capaz
de absorver tantos trabalhadores, dadas restrições e especificações de suas atividades. Outro ponto
é haver sim, atividades que seguem preceitos legais, portanto, estariam dentro dos padrões formais
de emprego dentro do circuito inferior.
Para o melhor entendimento dos efeitos da teoria dos circuitos é necessário interpretar seus
componentes de maneira integrada, ou seja, a aplicação do capital juntamente a ocupação de
empregos, o movimento econômico e também o político, além da complexidade estrutural das
atividades produtivas, dos quais tem íntimas conexões com a riqueza e a pobreza urbana.
Vale ressaltar que existe ainda a ideia da racionalidade nos circuitos. Erroneamente, a
complexidade das atividades econômicas dentro dos circuitos é associada somente ao emprego ou
não de tecnologia. O circuito superior é interpretado como um circuito moderno e o circuito inferior
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como atrasado. Santos (2013) contribui para que se entenda que o circuito inferior também é dotado
de racionalidade, mesmo nas tarefas mais simples e com menor recurso tecnológico. O autor
ressalta a racionalidade do circuito inferior ao enfatizar que esse circuito é capaz de absorver grande
quantidade de mão de obra, mesmo havendo pouco capital empregado a essas atividades. O autor
salienta a importância produtiva do circuito inferior em relação ao que é fabricado e comercializado
no mesmo, observando inclusive que apesar de ser considerado não-moderno, não pode ter sua
importância perante ao espaço urbano reduzida.
Devemos considerar, segundo Santos (1979; 2013; 2014), a teoria dos circuitos da economia
urbana como um exercício explicativo para o modo como se dá a relação entre grupos sociais
detentores do capital e os grupos sociais com menor renda. A relação desses grupos esclarece a
maneira que o capital facilita a obtenção de privilégios e como esses privilégios impactam espaço
urbano através das formas de apropriação e uso do espaço específicas de cada grupo.

4. Cidadania, direitos civis e diferenças de possibilidades

Podemos associar as condições do trabalhador negro a análise feita por Bendix (1996) sobre
o que o autor chama de unidade básica da vida moderna. O autor coloca que família, propriedade
e corporação não compõem mais a referência para tal unidade, cedendo sua importância para a
noção de direitos individuais universalizados. Esses direitos, em suma, poderiam constituir o
conceito de cidadania. As possibilidades abertas pelo entendimento do que é cidadania dão margem
às discussões em relação ao uso e exploração dos trabalhadores de acordo com sua distribuição
no mercado de trabalho, como também no uso e apropriação das cidades brasileiras em forma de
espaços de moradia, lazer ou serviços públicos. Bendix (1996) faz o uso dos tipos de direitos da
cidadania estabelecidos por Marshall (1967), em que se faz a separação dos referidos direitos entre
civis, sociais e políticos.
Segundo Marshall (1967), os direitos civis estão relacionados as condições de igualdade
dentre os membros constituintes da sociedade perante as leis. Tais direitos corresponderiam
basicamente à liberdade pessoal, liberdade de pensamento, de expressão e fé, o direito à
propriedade, o direito de justiça e a liberdade de formar contratos válidos. O poder legislativo fica a
cargo da criação e mudança das leis, enquanto a aplicação fica sob responsabilidade do poder
judiciário, tendo como fiscais o próprio povo e as forças policiais. Aos direitos civis correspondem
os tribunais como instituições públicas, que exercem a função de proteção contra as espoliações
do governo.
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Já os direitos sociais estão relacionados ao bem-estar social e econômico, atuando
diretamente no que se refere a direitos constitucionalmente adquiridos como saúde e educação,
dentre outros. Tais direitos ficam a cargo dos órgãos de desenvolvimento e assistência social
governamentais. Há também instituições ligadas a iniciativa popular que agem diante das falhas do
poder público nas demandas populares.
Por último, temos os direitos políticos que correspondem ao direito do cidadão a
representação política nas instituições governamentais a partir do voto, ao acesso a cargos públicos
e ao direito de formação de associações. A defesa de direitos políticos fica a cargo dos órgãos
legislativos. Teoricamente, os indivíduos portadores desse direito de cidadania estariam colocados
em condições iguais perante a sociedade que fazem parte. Essa condição de igualdade estaria
atrelada a uma identidade coletiva dentre os componentes da mesma sociedade a partir de sua
ligação com o Estado enquanto nação.
Ao analisarmos a perspectiva da cidadania segundo as questões raciais, percebemos que o
exercício pleno de todos os direitos sofre influência não somente dos aspectos econômicos, como
também dos aspectos raciais com influência sobre cada indivíduo. Tendo em vista a recorrência de
práticas sociais como a desigualdade social e o racismo, constata-se que existem dúvidas de quem
seriam os cidadãos plenos, aqueles que gozariam de todas as possibilidades geradas a partir do
exercício dos respectivos direitos. Santos (1998) questiona inclusive a existência de cidadãos de
fato no Brasil, associando a cidadania ao poder aquisitivo. O autor expõe que "em lugar do cidadão
formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário" (SANTOS, 1998, p. 13), o que
evidencia a subordinação do exercício de cidadania a fatores meramente econômicos.
Nessa discussão sobre a influência do poder de consumo sobre a cidadania, temos a
influência da racialidade que subordina a população negra a um domínio pelo poderio econômico
de uma minoria branca capitalista, cujo interesse em reproduzir o capital limita as possibilidades de
direitos da respectiva população negra. Assim, percebemos o modo como a população negra passa
a ser segregada numa sociedade que teoricamente garantiria aos seus componentes, condições
de igualdade.

5. Racialidade e Preconceito
Racialidade é um termo cunhado pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005) para
caracterizar uma suposta justificativa para o domínio cultural dos colonizadores europeus sobre os
nativos americanos no século XVI. Nativos que foram usados a exaustão no avanço exploratório de
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todo o “Novo Mundo”. Apesar de ser inicialmente utilizado em referência aos índios, o termo de
racialidade pode ser incorporado à situação das populações negras e africanas no Brasil. Isso, por
sua vez, pode ser observado no contexto sócio-histórico de formação territorial da cidade de Juiz
de Fora, oriundo principalmente ao uso da mão de obra escrava nas fazendas de café desta região.
O autor argumenta que “a raça é o mais eficaz instrumento de dominação que, associado à
exploração, serve como o classificador universal no atual padrão mundial de poder capitalista”
(Quijano, p. 126), o que configura, na opinião do mesmo, uma verdadeira “divisão racial do trabalho”
no sistema mundo moderno-colonial capitalista. “Assim, ambos os elementos, raça e divisão do
trabalho, foram estruturalmente associados e reforçando-se mutuamente” (Quijano, p. 108).
O autor coloca que dentre as estratégias utilizadas pelas forças capitalistas para impulsionar
a exploração de mais-valia, uma das mais reproduzidas ao longo da história e em todo o mundo é
a inferiorização racial e étnica. Processo este que pode ser qualificado como uma verdadeira
etnização ou racialização da força de trabalho (QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2003).
A exarcebação dos preconceitos serve aos interesses capitalistas no intuito de extrair a
mais-valia realçando os preconceitos de qualquer ordem, sobretudo no que se refere a questões
raciais. O preconceito racial e o racismo são colocados nas bases das estruturas sociais vigentes
devido ao próprio histórico da sociedade brasileira. Para fins de diferenciação entre as noções de
preconceito racial e racismo, entende-se o primeiro como formação prévia de opinião que remeta a
uma indisposição baseada em características raciais. O segundo sendo de caráter ideológico,
pregando a superioridade do branco sobre as outras raças. É um problema emblemático da
sociedade brasileira quando ambas as coisas estão incorporadas nas relações sociais e mais,
normalizadas. Isso torna tais questões estruturantes e estruturadoras das relações estabelecidas
entre a própria sociedade, a economia e o espaço urbano.

6. A busca por uma leitura sobre espaço e questões raciais
No sistema capitalista, a diferenciação de indivíduos pela cor da pele segue características
coloniais de exercício de poder que subestimam e depreciam determinados grupos sociais por
preconceito racial e étnico. Como citado por Assis e Lima (2016, p. 5) “com o advento do capitalismo,
o racismo passa de um produto do preconceito e da ignorância individual a um produto objetivo e
sistemático das táticas de produtividade, ou seja, o racismo se torna funcional à reprodução do
capital”. Mas, em sua maioria, as diferenças acabam naturalizadas, como se possíveis mudanças
não fossem opção palpável.
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Tradicionalmente na Geografia nos é apresentada uma conceituação de segregação
alinhada com um ponto de vista ligado a moradia, onde basicamente teríamos a seguinte leitura de
apropriação de áreas dos espaços urbanos feita por Villaça (2001, p.142) em que “a primeira,
dotada da maioria dos serviços urbanos, públicos e privados, é ocupado pelas classes de mais alta
renda. A segunda, subequipada e longínqua, é ocupada predominantemente pelos excluídos”.
De forma objetiva, essa nota retrata uma disputa entre as classes sociais. Ela opõe
moradores de bairros de alto padrão e moradores de bairros periféricos, sendo o primeiro grupo
com predominância de população branca e o segundo, de maioria negra. Essa diferenciação está
baseada no poder aquisitivo desses grupos sociais.
Apesar de ser uma leitura coerente, não contempla completamente a segregação infligida
aos grupos sociais participantes ativos da produção do espaço urbano brasileiro, mas que
historicamente foram subalternizados pelo grupo social predominantemente branco que detém o
capital e os meios de produção.
Devemos recorrer ao conceito de espaço mais uma vez. Desta vez, temos que enxergar no
espaço algo que nos possibilite observar os diferentes grupos sociais. Busquemos então entender
a realidade em que estão inseridos e as relações sociais que fazem parte. Assim poderemos
entender a constituição do espaço usado pelos mesmos.
Massey (2008) propõe conceituar o espaço retirando-o da inércia, pensando-o a partir da
heterogeneidade, das inter-relações e da dinâmica que estão contidas nele e em que ele está
contido. A autora dialoga que o espaço como “produto de inter-relações” e “esfera da possibilidade
de existência da multiplicidade” não caracterizaria um ciclo fechado, sendo assim, o espaço
permanece sendo construído à medida que a própria história continua sendo construída. Ou seja,
o espaço é constituído a partir de interações sociais e históricas. Massey (2008, p.95) cita que
“conceituar o espaço como aberto, múltiplo e relacional, não acabado sempre em devir, é um prérequisito para que a história seja aberta e, assim, um pré-requisito, também, para a possibilidade
da política”.
Essa concepção de espaço possibilita discutir também as identidades de grupos sociais e
sua ligação com os lugares. Uma vez que a identidade é construída a partir da interação entre os
sujeitos e os lugares, o espaço disforme só poderá gerar identidade se houver multiplicidade de
sujeitos. Outro fator importante seria a origem heterogênea desses mesmos sujeitos.
A autora estabelece uma ligação interessante sobre as características de tempo e espaço,
colocando que o espaço não deve ser analisado de forma rígida e inflexível. Massey (2008) atribui
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as características de maleabilidade do tempo ao espaço numa associação para a construção
conjunta de ambos. A autora coloca que
Se o tempo se revela como mudança, então o espaço se revela como interação.
Neste sentido, o espaço é a dimensão social não no sentido da sociabilidade
exclusivamente humana, mas no sentido do envolvimento dentro de uma
multiplicidade. Trata-se da esfera da produção contínua e da reconfiguração da
heterogeneidade, sob todas as suas formas – diversidade, subordinação, interesses
conflitantes. À medida que o debate se desenvolve, o que começa a ser focalizado
é o que isso deve trazer à tona: uma política relacional para um espaço relacional
(MASSEY, 2008, p. 97/98).

Logo, a mutabilidade dos sujeitos sociais requer interação entre os mesmos, e essa
interação necessita do espaço. O espaço é imperativo para a geração de multiplicidade, assim como
a multiplicidade é necessária para a geração da temporalidade. Ou seja, através da análise da
autora não seria possível haver história sem que houvesse o espaço.
Nesse sentido, é cabível a promoção do diálogo entre a multiplicidade citada por Massey
(2008) e a pluralidade de Lefebvre (2008). Como citamos anteriormente, Lefebvre (2008) aponta o
espaço como o lócus que reúne os diferentes sujeitos sociais, promovendo a convivência da
pluralidade dos mesmos. No entanto, essa convivência não é harmônica, havendo conflitos entre
os diferentes grupos presentes nela.
A teoria de produção do espaço social de Lefebvre (2008) é determinada a partir de três
dimensões do mesmo: o espaço concebido, caracterizado por ser uma idealização, uma abstração,
cuja representação se daria através de leis, normas, mapas. Essa dimensão do espaço tende a
homogeneizar e naturalizar os sujeitos sociais; a segunda dimensão é a do espaço vivido, que
aparece através das interações e práticas cotidianas. O espaço concebido possui uma relação de
dominação sobre o espaço vivido, mas o autor observa que só o espaço vivido possibilita ao sujeito
a superação das formas de domínio através de engenhosidade e criatividade e, sobretudo, através
da irreverência e insubordinação; a terceira dimensão, o espaço percebido, seria responsável por
intermediar os dois anteriores, ou seja, coordenar em um mesmo plano as práticas de ações que
ocorrem no espaço vivido e as representações que aparecem a partir do espaço concebido.
Observamos que a oposição constante entre as dimensões de espaço concebido e vivido
se mostra a partir dos conflitos entre os grupos sociais pelo direito ao uso do espaço urbano. Esses
grupos são responsáveis pelas atividades que ocorrem no espaço urbano, que por sua vez
contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Lefebvre (1991) coloca o direito à cidade como
inalienável à vida, sobretudo no direito ao uso do espaço urbano. O autor analisa o espaço indo
além de condição ou produto dentro de uma perspectiva capitalista, apontando-o como meio para
que ocorram as relações conflitantes. No entanto, o autor associa a percepção dessas relações à
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vida da sociedade capitalista urbana, onde historicamente há o choque entre os trabalhadores e os
detentores do capital.

7. Uma nova proposta de análise: o conceito de segregação espacio-racial
Em sua concepção original, a segregação espacial remete à separação física entre os
grupos sociais. Na literatura atual aparecem construções linhas conceituais de segregação que se
referem a situação socioeconômica, cujos exemplos são as periferias e os condomínios de luxo.
Também constam linhas conceituais baseadas em separação de raças, como o Apartheid ocorrido
na África do Sul ou até mesmo a segregação ocorrida nos Estados Unidos. As construções sobre
segregação apresentam características bem definidas de acordo com a peculiaridade em que estão
baseadas.
Inspirados nos aspectos de multiplicidade de Massey (2008) e pluralidade de Lefebvre
(1974), constata-se a importância da diversidade dos sujeitos para a ocorrência das relações sociais
no espaço. Ambos os aspectos com foco na formação histórica dos sujeitos. Voltados para a
situação dos grupos sociais no espaço urbano, lançamos mão de uma proposta para analisar a
segregação pensada em virtude do uso desse espaço, não considerando somente a alocação ou
apenas questões de moradia.
A proposição de segregação espácio-racial consiste na apreciação da conjuntura do uso e
distribuição dos indivíduos pelas mais diversas atividades dentro do espaço urbano, tendo como
critério a raça ou cor. A partir dos desdobramentos dessa forma de segregação, conseguiríamos
observar as implicações nas condições econômicas, de cidadania, lazer, dentre outras situações
em que são evidentes as diferenças entre grupos sociais negros e brancos.

8. A forma de se perceber a organização do espaço
Em linhas gerais, podemos concluir que a sociedade capitalista contemporânea se apoia no
reforço dos preconceitos raciais para consolidar sua estratégia de dominação. Colocamos então a
sociedade e espaço urbano dando origem a estratégias de dominação baseadas em racialidade e
preconceito usadas fundamentalmente para a diferenciação de mão de obra negra e branca dentro
dos circuitos da economia urbana, que por sua vez é marcado por permitir ou não privilégios aos
seus participantes de acordo com o circuito em que estão inseridos. Tais privilégios estariam ligados
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também ao poder econômico dos sujeitos e, ao mesmo tempo, a estratégia de extração da maisvalia..
Usaremos os dados populacionais do Censo demográfico de 2010 da cidade de Juiz de
Fora/MG como base para fazer o confronto entre teoria e prática sobre a estrutura de organização
do espaço urbano e também sobre a manifestação da segregação espácio-racial. A opção pela
cidade se dá pela importância histórica do negro na formação territorial e social, além do grande
percentual de população negra nos dias atuais. O caráter amplo de abrangência da análise de
segregação faz com que apenas alguns grupos de dados sejam analisados. Vejamos os exemplos
a seguir:
QUADRO 1
Disposição de trabalhadores segundo raça ou cor no mercado de trabalho de Juiz de Fora/MG
Brancos
Pretos
Pardos
Negros
Empregados com carteira assinada.
71.875
23.874
37.386
61.260
Empregados sem carteira assinada.
14.771
6.171
10.873
17.044
Servidores públicos estatutários
12.172
1.824
3.336
5.160
Trabalho por conta própria
32.141
4.559
12.015
16.574
(Profissionais liberais)
Empregadores
7.561
146
911
1.057
Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010).

GRÁFICO 2
Comparativo da distribuição dentro da raça ou cor autodeclaradas de trabalhadores pelo universo do
mercado de trabalho da cidade de Juiz de Fora/MG

Fonte: ASSIS, L. A. (2017).

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

65

ISSN:2358-8659

Ao comparar os dados é possível notar que proporcionalmente existem mais trabalhadores
negros que brancos com carteira assinada. Em contrassenso, também há mais trabalhadores
negros sem carteira assinada. Nos outros aspectos analisados, os trabalhadores brancos
proporcionalmente são maioria como servidores públicos estatutários, trabalhadores autônomos e
empregadores. Podemos constatar então que nesses setores do mercado de trabalho, sobretudo
no serviço público, trabalhadores autônomos e no correspondente aos empregadores de Juiz de
Fora, que há uma manifestação de segregação espácio-racial.
A baixa participação dos negros no serviço público e como empregadores, assim como o
número alto de negros sem carteira assinada, fornece indícios que demonstrariam o cerceamento
dos negros dentro do universo do mercado de trabalho juiz-forano. Os números absolutos
demonstram o quanto a influência racial pesa nas colocações de trabalho. Como servidores
públicos, o número de negros é de menos da metade dos brancos. É um caso emblemático, pois
esse setor recruta trabalhadores a partir de concursos públicos, que em tese seriam um meio
democrático de contratação. Outro dado chamativo é o que corresponde ao número absoluto de
trabalhadores sem carteira assinada. Tendo em vista que o contigente de mão de obra negro
entrevistado pelo IBGE é menor que o branco, o fato de haver mais negros que brancos trabalhando
sem carteira assinada em números absolutos indica a influência racial nessa situação. Por último,
chama atenção a diferença entre o número de empregadores negros e brancos. Nessa situação os
negros são 7 vezes menos presentes que os brancos. Tendo em vista a segregação espácio-racial
que ocorre entre os empregadores, podemos deduzir que em consequência disso a reprodução da
segregação dentro do mercado de trabalho local continuará, mesmo que de forma velada e
empregando a outros fatores um peso maior para a constituição do quadro.
A distinção de condições entre cidadãos de raça ou cor diferente tem como principal
subterfúgio a qualificação de mão de obra, tentando descaracterizar o racialismo vigente. Todavia,
os dados do IBGE (2010) sobre a educação trazem à tona que a desigualdade de condições em
um direito civil interfere no exercício da cidadania plena em todos os outros direitos. Vejamos a
disposição da população segundo sua escolaridade:
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QUADRO 2
Distribuição da população por escolaridade segundo auto declaração de raça ou cor em Juiz de Fora/MG
Brancos
Pretos
Pardos
Negros
Sem instrução e
82.679
35.483
63.511
98.994
Fundamental Incompleto
Fundamental completo e
44.053
11.934
24.240
36.174
Médio Incompleto
Médio Completo e Superior
83.929
15.004
28.948
43.952
Incompleto
Superior Completo
51.229
2.474
7.055
9.529
Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010).

GRÁFICO 2
Comparativo da distribuição dentro da raça ou cor autodeclaradas da população pelo universo da
escolaridade na cidade de Juiz de Fora/MG

Fonte: ASSIS, L.A. (2017)

Mais uma vez percebemos que Juiz de Fora tem por característica que a população negra
esteja em maior número nos piores indicadores e, à medida em que os indicadores vão melhorando,
a presença negra vai diminuindo consideravelmente. Em relação a informação sobre o comparativo
entre raças com ensino fundamental incompleto, compreendemos que proporcionalmente os negros
são maioria. A partir daí ocorre uma inversão nos indicadores referentes ao ensino fundamental e
médio completos, onde o número de negros reduz drasticamente e o de brancos passa a ser maioria
absoluta.
Outro dado que chama atenção é o que corresponde aos que declararam ter ensino superior
completo. No total da população juiz-forana com essa escolaridade, o número de negros é menor
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que 20%. Esse número corresponde a menos de 5% das projeções governamentais quando
promulgaram a lei de cotas no ensino superior durante a última década. Percebe-se que a inserção
do negro no ensino superior não está sendo suficientemente eficaz, o que merece investigação
minuciosa.
Quando a educação demonstra falhas, a promoção da igualdade racial fica comprometida.
Há também consequências na distribuição de emprego e subsequentemente na renda dos
indivíduos. Pesa sobre o indivíduo com menor acesso à educação uma quantidade menor de
opções de atividades de trabalho e consequentemente, uma menor remuneração. Logo, o negro
juiz-forano que tem menor acesso à educação e sofre restrição para a sua absorção no mercado
de trabalho tem maior probabilidade de ter renda menor que o branco. Vejamos o quadro e as
tabelas a seguir:
QUADRO 3
Disposição da população juiz-forana segundo as faixas de rendimento mensal em 2010

Recebendo remuneração que varia de
1/8 do salário mínimo até 1 salário
mínimo
Recebendo remuneração que varia
entre mais de 1 salário mínimo até 3
salários mínimos
Recebendo remuneração que varia
entre mais de 3 salários mínimos até 5
salários mínimos
Recebendo remuneração que varia
entre mais de 5 salários mínimos e 10
salários mínimos
Recebendo remuneração superior a 10
salários mínimos

Brancos
102.393

Negros
134.323

117.067

67.170

32.374

7.411

25.757

2.972

10.326

996

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010).
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GRÁFICO 3 e 4 –
Comparativos da distribuição da população segundo sua raça ou cor autodeclarada de acordo com
o rendimento

Fonte: ASSIS, L. A. (2017)

No referente aos rendimentos, mais uma vez a população negra é maioria no pior indicador.
Outra vez os números mostram uma relação onde o aumento dos rendimentos é inversamente
proporcional ao número de negros presentes naquela faixa de ganhos salariais. Chama atenção a
diferença acentuada para os brancos a partir dos rendimentos acima de um salário mínimo. A maior
discrepância fica entre os rendimentos acima de dez salários mínimos, em que o número total de
negros não corresponde a um décimo do número de brancos.
Dentro dos gráficos comparativos constatamos que o número de negros que recebem entre
1/8 e 1 salário mínimo corresponde a mais 60% do total desse grupo. Somando-se ao percentual
relativo a rendimentos entre 1 e 3 salários mínimos, o percentual sobe para 95% dos negros. Ou
seja, de acordo com o IBGE (2010), a quase totalidade da população negra de Juiz de Fora
sobrevive com rendimentos de no máximo 3 salários mínimos, enquanto a população branca
somada para chegar nos mesmos 95%, ficaria com o teto do rendimento localizado entre 5 e 10
salários mínimos. A pesquisa aponta ainda os seguintes quadros:
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QUADRO 4
Valor médio do rendimento mensal em reais por raça ou cor em 2010

Brancos
1799

Pretos
812

Pardos
996

Negros
904

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

QUADRO 5
Razão entre médias do rendimento mensal total nominal por cor ou raça

Brancos/Pretos
Brancos/Pardos
Brancos/Negros

2,2
1,8
1,9

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

O quadro 4 nos permite observar a diferença entre os rendimentos médios entre brancos e
negros e associado ao quadro 5, percebemos que em Juiz de Fora a renda média da população
negra é aproximadamente metade da renda da população branca. Ao que os números indicam,
para que haja equiparação entre os rendimentos médios de um branco e um negro, o negro precisa
trabalhar duas vezes mais. É uma outra tendência que aponta o racialismo existente sobre as
atividades de trabalho, além de colocar o negro em um plano acessório dentro do espaço urbano.
A serventia e a servidão do negro estariam relegadas a vontade do branco, assim como ocorria no
período colonial, onde o racismo é usado na garantia da periferização e exploração dentro de um
sistema capitalista.

Considerações finais
Como podemos ver através dos dados, há sim situações distintas para os negros e brancos
da cidade de Juiz de Fora. A partir disso podemos constatar através da proposta de análise de
segregação espácio-racial a grafia do sujeito negro em um espaço urbano dominado por brancos.
Percebemos a manifestação mais latente no que tange a representação dos negros nos postos de
trabalho, na educação superior, no serviço público e principalmente na vida política.
Baseados em Ianni (1966) e Fernandes (1966), observamos uma sociedade que suas
relações de trabalho, políticas e econômicas a partir de estratégias de dominação baseadas em um
racismo estrutural engendrado na população brasileira. Os autores propõem que tal sistema é
sustentado pela hierarquia das classes, que por sua vez é sedimentada através da hierarquia de
raças e a naturalização das diferenças de condições entre elas. O desenvolvimento de uma ordem
social baseada em castas faz com que o sujeito negro, colocado na casta inferior, produza o espaço
urbano a medida em que o branco, da casta dominante busca explorar a apropriação do espaço
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produzido pelo negro, assim como a exploração do próprio negro. Como vimos anteriormente, a
consequência maior da exploração é a diferenciação de condições baseada na raça. Os negros,
como indicam os estudos do IBGE (2010), estão colocados em uma situação inferior à dos brancos
em Juiz de Fora.
A renda é o indicador que mais deixa latente a segregação espácio-racial de negros em
relação aos brancos. Tendo em vista que em uma cidade que baseia suas relações econômicas no
capitalismo, as condições relegadas ao negro juiz-forano fazem com ele esteja muito mais próximo
da situação de pobreza que o branco. Essa situação nos remete as colocações de Guimarães
(2002), em que o autor coloca a dificuldade exprimida através do racialismo brasileiro onde é
complicado dissociar o negro e a pobreza, já que em nossa sociedade faz com que ambos estejam
intimamente ligados.
A conclusão que temos é de que a estrutura social de origem colonialista se faz presente
até hoje na sociedade brasileira. Negros e pobres são explorados a fim de sustentar os brancos
detentores do capital. Esses signos do racialismo se transferem para o espaço urbano na forma de
segregação espácio-racial e mostrando que mesmo coexistindo, brancos e negros não estão em
igualdade de condições. Isso faz com que em grande parte da vida urbana o negro tenha que
desenvolver estratégias de sobrevivência ao invés apenas conviver com o branco.
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Resumo
No presente artigo são apresentados alguns resultados decorrentes do projeto de pesquisa intitulado
“Evolução Territorial do Município de Juiz de Fora”, desenvolvido no período 2016/2017, como parte do
Programa de Iniciação Científica (BIC), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e que teve o objetivo
de identificar e mapear as transformações territoriais e as diferentes formações político-administrativas que
caracterizaram o município desde sua emancipação. Tendo como fundamentação o embasamento jurídico,
ou seja, considerando as diferentes formações territoriais dispostas e disciplinadas por lei, são apresentadas,
através de mapas, as configurações político-administrativas do município de Juiz de Fora nos anos de 1920,
1940, 1973 e 2000.
Palavras-chave: Território; Formação territorial; Organização político-administrativa.
_____________________________________________________________________________________

1. Introdução
O município de Juiz de Fora se localiza na porção sudeste de Minas Gerais, na tradicional
região da Zona da Mata Mineira, uma das 12 unidades geográficas que compõem o Estado de
Minas, sendo pólo de uma microrregião formada por 33 municípios. Com área de 1.429,8 km2 (PJF,
2004:165), o que corresponde a de 15,8% da área total da microrregião, abriga uma população de
563.769

habitantes,

segundo

estimativa

oficial

do

IBGE

para 2017

(disponível

em:

https://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=313670&search=minas-gerais|juiz-defora – acessado em 09/10/2017).
Sua atual conformação territorial está diretamente relacionada ao histórico processo de
ocupação dessa parte do Estado, lançando suas raízes no início do século XVIII, quando da
efetivação do Caminho Novo, ligação entre o Rio de Janeiro e a região produtora de ouro das Minas
Gerais, ao longo do qual surgiram, além dos postos oficiais de registro e fiscalização do ouro
(Barbacena, Matias Barbosa e Simão Pereira), hospedarias e armazéns, que acabariam por dar
origem a vários povoados, mesmo “à revelia das proibições” (OLIVEIRA, 2011, p.14).
Muitas cidades da parte sul da Zona da Mata tiveram suas origens ligadas ao Caminho Novo,
assim como Juiz de Fora, pois foi ao longo dele que tomaram lugar, à margem esquerda do Rio
Paraibuna, alguns poucos, pequenos e isolados núcleos de habitação (como o Morro da Boiada e
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a Fazenda do Juiz de Fora, por exemplo), todos toscos e rudimentares, mas, em grande medida,
embriões da consolidação do lugarejo que passaria, em breve lapso de tempo, por importantes
alterações.
Em 1836, o Presidente da Província de Minas Gerais incumbiu ao engenheiro alemão
Heinrich Wilhelm Ferdinand Halfeld a tarefa de projetar e construir a Estrada do Paraibuna, de forma
a melhorar a ligação entre Vila Rica (atual Ouro Preto) e Paraibuna, na divisa com a Província do
Rio de Janeiro. A estrada aberta por Halfeld foi responsável por originar sua principal via
estruturadora (atual Avenida Barão do Rio Branco) e por trasladar a povoação para a margem direita
do Rio Paraibuna, trocando a geomorfologia dos morros pela da planície, o que foi determinante
para o processo de urbanização.
Lastreada pela incipiente cultura cafeeira e, indiretamente favorecida pelo declínio da
atividade aurífera na região central da Província, a economia local se expande e o arraial se
desenvolve rapidamente, deixando de funcionar apenas como um lugar de passagem, mas
consolidando-se como destino final para muitos migrantes.
O processo infraestrutural regional prossegue com a implantação da Estrada União &
Indústria, inaugurada em 23/06/1861. A estrada teve grande importância, porém de efêmera
duração. Logo é substituída pela ferrovia, muito mais eficiente para o transporte da crescente
produção cafeeira. Os trilhos da Ferrovia D. Pedro II (posteriormente denominada Estrada de Ferro
Central do Brasil, Rede Ferroviária Federal e atual MRS Logística), também guiados pelo Rio
Paraibuna, chegam à cidade em 30/12/1875, facilitando o escoamento do café abundantemente
produzido nessa parte da Zona da Mata, o que transformou Juiz de Fora num entreposto comercial
regional, dotado de eficiente infraestrutura.
Todo esse processo de implantação de estradas, somado ao desenvolvimento econômico,
possibilitado pela cultura cafeeira, acabou por favorecer o surgimento e desenvolvimento de um
grande número de localidades na região, algumas das quais ligadas administrativamente a Juiz de
Fora, que então se valia de sua posição de centralidade. No início do século XX, o município era
um dos 176 que compunham o Estado de Minas Gerais, contando com “uma superfície de 72 léguas
quadradas” (ESTEVES & LAGE, 1915, p.81).
Mesmo ainda sendo atualmente um dos maiores municípios do centro-sul do Estado, seu
território já abrangeu área muito superior. Ao longo de sua história Juiz de Fora experimentou
diversas conformações territoriais e divisões político-administrativas, que resultaram em várias
divisões distritais.
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Estudos que se debruçam nessa temática, além de consorciar Geografia e História, se
revestem de grande importância, pois auxiliam na solução de várias situações que somente são
adequadamente respondidas pela compreensão da histórica dinâmica territorial. Um bom exemplo
é dado por dois Censos Demográficos realizados no inicio do século XX. Em 1920, a população do
município era de 118.166 habitantes (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, 1928, p.79), enquanto em 1940 era de 104.172 (IBGE, 1950, p.592). As explicações
para esse decréscimo populacional não devem ser buscadas na conjuntura econômica, mas nas
profundas alterações territoriais que tiveram lugar nesse período, com o processo de transferência
de localidades e emancipação de distritos, tornados municípios autônomos. Tomado isoladamente
o dado referente à população do Distrito de Juiz de Fora, compreende-se que a redução
demográfica se abateu somente sobre o restante da área municipal, visto que a população do
Distrito de Juiz de Fora aumentou de 51.392 habitantes, em 1920 (Mapa “Município de Juiz de
Fora”, da Commissão Mineira do Centenário, 1924), para 81.325, em 1940 (IBGE, 1950, p. 592).
Neste artigo são apresentados alguns resultados advindos do projeto de pesquisa intitulado
“Evolução Territorial do Município de Juiz de Fora”, desenvolvido no período 2016/2017, como parte
do Programa de Iniciação Científica (BIC), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e que
teve o objetivo de identificar e mapear as transformações territoriais e as diferentes formações
político-administrativas que caracterizam o município desde sua emancipação. Cumpre esclarecer,
inicialmente, que a pesquisa pautou-se, prioritariamente, em bases jurídicas, ou seja, considerou
as diferentes formações territoriais dispostas e disciplinadas por lei. Também se deve esclarecer
que a pesquisa fundamentou-se em duas linhas de investigação: a) as modificações territoriais, que
obviamente alteravam a abrangência municipal, como as anexações e aquisições territoriais, os
desmembramentos e a transferência de propriedades (fazendas), entre Paróquias; b) as
modificações no arranjo político-administrativo interno do município, ou seja, suas diferentes
constituições distritais. Esse artigo pretende dedicar-se a apresentar algumas dessas formações
internas, não objetivando tratar das inúmeras questões territoriais que, embora tenham estabelecido
novas conformações ao território municipal, não alteraram sua organização político-administrativa.
Para a geração dos produtos cartográficos apresentados (Figuras 1, 2, 3 e 4) foram adotados
como base os documentos produzidos pela Commissão Mineira do Centenário, de 1924, por Staico
(1976) e pela Prefeitura de Juiz de Fora (2004), além do amparo da legislação que vigorava nesses
períodos. O processo foi realizado em ambiente digital, com o uso do software ArcMap 10.1. Adotouse

a

base

cartográfica

do

IBGE (cartas topográficas

1:50.000),

que possibilitou

o

georreferenciamento dos documentos basilares. O primeiro documento (Figura 1) foi
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georreferenciado através da adoção das feições hidrográficas. O segundo produto (Figura 2) foi
gerado através da supressão dos territórios dos distritos que compunham o município em 1920 e
que foram emancipados antes de 1940. A mesma base cartográfica foi utilizada para geração dos
demais produtos, com a adoção dos limites político-administrativos. Para geração do terceiro
produto (Figura 3) adotou-se como base o mapa produzido por Staico (1976), e para seu
georreferenciamento e vetorização foram adotados os limites municipais de Juiz de Fora. O quarto
produto (Figura 4) adotou a mesma metodologia, ou seja, após o georreferenciamento do
documento basilar produzido pela Prefeitura de Juiz de Fora (2004), foi realizada a vetorização e a
geração do mapa com os limites político-administrativos de 2000.

2. As primeiras conformações territoriais e administrativas
O primeiro arranjo político-administrativo de Juiz de Fora veio com sua emancipação, a partir
de Barbacena, na metade do século XIX. O desenvolvimento econômico, lastreado pela vigorosa
cultura cafeeira regional resultou em maior grau de centralidade, inclusive política, fazendo com que
o pequeno arraial ambicionasse maior poder.
Em 31 de maio de 1850, através da Lei Provincial Nº 472 (Artigo 8º) foram criados, de uma
só vez, a Vila, a Paróquia e o Município de Santo Antônio do Paraibuna, desmembrado do Termo
de Barbacena. Em 02 de maio de 1856, pela Lei Nº 759 (Artigo 1º), a vila é elevada à cidade, com
o nome de “Cidade do Paraibuna”, denominação que perdurou até 1865, quando a Lei Provincial
Nº 1.262, de 19 de dezembro (Artigo 13) atribui o definitivo nome de “Cidade do Juiz de Fora”.
Através da mencionada Lei Provincial Nº 472/1850 o município ganha também sua primeira
constituição político-administrativa, pois a ele ficaram vinculadas as paróquias de Simão Pereira
(Artigo 7º) e de Chapéu D’Uvas (Artigo 8º). Em 19 de Maio de 1852, a Lei Nº 598 (Artigo 1º) incorpora
ao município a Freguesia de São José do Rio Preto (atual São José das Três Ilhas, distrito de
Belmiro Braga), desmembrada do município de Rio Preto. Pela Lei Provincial Nº 865, de 14/05/1858
foi criada a Freguesia de São Francisco de Paula, formada pelos distritos de Rosário e São
Francisco de Paula (atual distrito de Torreões). É com essa conformação político-administrativa que
o município de Juiz de Fora figura no primeiro censo demográfico realizado no país, em 1872, então
constituído por 5 Paróquias (Santo Antônio do Juiz de Fora, Nossa Senhora da Assumpção de
Chapéu D’Uvas, São José do Rio Preto, São Francisco de Paula do Monte Verde e Nossa Senhora
da Glória de São Pedro de Alcântara, atual município de Simão Pereira).
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Destaca-se, entretanto, que nesse período inicial de construção da territorialidade do
município, muitos outros eventos importantes ocorreram, demonstrando o quanto era frágil o
processo de estabelecimento de limites territoriais, com varias alterações de dominância ocorrendo
em curto lapso de tempo. Rio Preto, por exemplo, é um dos municípios da região que tem uma
história de formação territorial das mais conturbadas, inclusive com fortes ligações territoriais com
Juiz de Fora. Pela Lei Nº 472/1850, a mesma que criou a Vila de Santo Antonio do Paraibuna (Juiz
de Fora), era “elevado à categoria de Vila o Arraial do Presídio do Rio Preto com a denominação
de Vila do Presídio do Rio Preto” (Artigo 5º), compreendendo em seu território “as Freguesias do
Senhor dos Passos do Presídio, da Ibitipoca, do Rio do Peixe, cuja sede fica sendo desde já a
Capela de São José do Rio Preto, e o Distrito de Santa Rita da Jacutinga, cuja Capela fica
pertencendo à Freguesia de São José do Rio Preto” (Artigo 6º). Pouco menos de 4 anos depois,
ficava pertencendo ao município de Santo Antônio do Paraibuna (Juiz de Fora) a Freguesia do
Senhor dos Passos do Rio Preto, desmembrada do município de Rio Preto, como dispunha o Artigo
2º, da Lei Provincial Nº 665, de 27/04/1854. Em 11/06/1857, através da Lei Provincial Nº 835, era
(re) criada a Vila do Rio Preto, cujo território abrangia as freguesias do Senhor dos Passos do Rio
Preto e do Bom Jardim, ou seja, retomava parte do seu território a partir do município de Juiz de
Fora.
Como resultado dessa indefinição territorial e administrativa de Rio Preto, a Freguesia de
Santa Bárbara do Monte Verde, historicamente ligada àquele município, também viveu similar
conflito. Pelo Artigo 2º da Lei Provincial Nº 1.262, de 19/12/1865, a Freguesia de Santa Bárbara do
Monte Verde passava a pertencer ao município do Paraibuna. Passados cinco anos, pela Lei
Provincial Nº 1.644, de 13/09/1870, Artigo 2º, Santa Bárbara do Monte Verde era desmembrada do
município de Juiz de Fora e incorporada ao município de Nosso Senhor dos Passos de Rio Preto,
que era elevado (novamente) à categoria de vila por efeito dessa mesma lei.
Com o atual município de Piau ocorreu situação parecida. Juiz de Fora adquire o Distrito de
Espírito Santo do Piau, que pertencia ao Município de Mar de Espanha, pela Lei Provincial Nº 1.237,
de 27/08/1864. Contudo, em 1868, através da Lei Provincial Nº 1.571, de 22 de julho, a Capela do
Espírito Santo do Piau era elevada à categoria de Freguesia, sendo “desmembrada da cidade de
Juiz de Fora” (Artigo único).
Também é nesse período inicial de construção do território de Juiz de Fora, que se destaca
a situação do atual município de Santos Dumont, que também fazia parte do novo município de
Santo Antonio do Paraibuna. De acordo com Costa (1997, p.257), João Gomes, nome de Santos
Dumont à época, pertencia ao município de Santo Antônio do Paraibuna, “provavelmente” desde
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sua criação. Não existe referência legal explícita dessa situação, embora a mesma deva ser
verdadeira, visto que esse povoado deixaria de pertencer a Juiz de Fora em 1854, pois a Lei
Provincial Nº 665, de 27/04/1854, em seu Artigo 2º, transferia o Distrito de João Gomes, do
município de Santo Antônio do Paraibuna, para o de Barbacena.
Devido às citadas circunstâncias compreendem-se porque essas localidades (Santa Bárbara
do Monte Verde, Rio Preto, Piau e Santos Dumont) não aparecem no Censo de 1872 como parte
de Juiz de Fora, pois que sua condição de integrar o município foi curta, depois de 1850 e antes do
referido recenseamento.
Como é possível observar, nesse momento de Brasil Império, as denominações atribuídas
aos recortes territoriais eram bastante diferentes das utilizadas atualmente. As divisões eram
fundamentadas em Paróquias ou Freguesias, refletindo a situação da época, quando a Igreja
Católica tinha posição expressiva no Estado. Também deve ser destacado que embora se conheça
a organização político-administrativa do município nessa época, seu mapeamento se torna tarefa
de difícil execução, pois quase não há determinação precisa dos limites, ou porque não era
explicitada em lei ou porque a limitação se baseava em propriedades rurais, sobretudo fazendas,
como se torna exemplo a delimitação apresentada no Artigo 52, da Lei Nº 472/1850.
No recenseamento de 1890, o município de Juiz de Fora apresenta uma constituição políticoadministrativa que mescla influências da nova era republicana com resquícios do período imperial,
coexistindo Distritos e Paróquias para identificar sua divisão territorial. Nesse ano, o município
aparece dividido em 13 distritos, agrupados em 10 paróquias (Quadro 1).
QUADRO 1
Divisão político-administrativa de Juiz de Fora em 1890
Distritos

Paróquias

Juiz de Fora
Sarandy
São Pedro de Alcântara
Mathias Barbosa
Chapéo d’Uvas

Santo Antônio do Juiz de Fora
Nossa Senhora do Livramento do Sarandy
Nossa Senhora da Glória, em São Pedro de
Alcântara
Nossa Senhora da Assumpção do Chapéo
d’Uvas
São Francisco de Paula do Monte Verde
Nossa Senhora do Rosário
São José do Rio Preto

São Francisco de Paula do Monte Verde
Nossa Senhora do Rosário
Rio Preto
Porto das Flores
Chácara
Água Limpa
Sant’Anna do Deserto
Vargem Grande

São Sebastião de Chácara
Sant’Anna do Deserto
Sant’Anna da Vargem Grande

Fonte: Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas (1898, p.55)
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Observa-se que a regionalização apresentada no quadro anterior não inclui o atual município
de Pequeri, mas que à época, pertencia ao município de Juiz de Fora, na condição de distrito. Essa
foi outra localidade que teve efêmera participação na formação territorial e político-administrativa
de Juiz de Fora. Através do Decreto Nº 73, de 16 de maio de 1890, foi criado o Distrito de Paz de
São Pedro, mais tarde Pequeri, então povoado do município de Juiz de Fora. Pouco menos de um
ano depois, em razão de pressão política, do rápido crescimento econômico apoiado na cultura
cafeeira e em razão das dificuldades de acesso a Juiz de Fora, distante 40km, enquanto Mar de
Espanha ficava a 14km (VANNI, 2013, p.127), o Distrito de São Pedro de Pequeri é desmembrado
de Juiz de Fora e incorporado ao Município de Mar de Espanha, através do Decreto Nº 355, de 31
de janeiro de 1891.

3. Modificações no período republicano
No período que se estende de 1890 a 1920 ocorrem várias modificações territoriais
(especialmente com transferências e aquisições territoriais, entre distritos e mesmo entre
municípios), que implicam em alterações na conformação do município de Juiz de Fora, mas que
não afetam sua divisão interna, ou seja, sua organização político-administrativa, que permanece a
mesma, exceto por alterações toponímicas de alguns distritos. Em 1920 prevalece a divisão
territorial em Distritos, não havendo mais referência aos termos Paróquia ou Freguesia, como no
período imperial. Nesse ano o município dividia-se em 13 distritos (Juiz de Fora, Mathias Barbosa,
Chácara, São José do Rio Preto, São Francisco de Paula, Rosário, São Pedro de Alcântara, Vargem
Grande, Sarandy, Porto das Flores, Água Limpa, Paula Lima e Sant’Anna do Deserto).
Com base no mapa “Município de Juiz de Fora”, elaborado pela Commissão Mineira do
Centenário, em 1924, na escala 1/300.000, foi construído o mapa apresentado na Figura 1. O
território municipal abrangia, em 1920 (ano a que se referem as informações do citado mapa) uma
área de 2.464,76 km2, muito superior à superfície atual, 1.429,8 km2 (PJF, 2004:165).
Entre 1920 e 1940 ocorrem inúmeras e profundas transformações territoriais no município,
e que, diferentemente do período anterior, vão se refletir diretamente na sua organização políticoadministrativa. Em 1923, pelo Artigo 2º, inciso XXIII, da Lei Estadual Nº 843, de 07 de setembro de
1923 (que “Dispõe sobre a Divisão Administrativa do Estado”) foi criado o município de Matias
Barbosa. Com essa emancipação, Juiz de Fora perde além desse antigo e importante distrito,
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também os distritos de São Pedro de Alcântara (atual Simão Pereira) e Santana do Deserto, que
passam a compor o novo município na condição de seus distritos.
Também em 1923, por essa mesma lei, em seu Artigo 5º, inciso XXVIII, é criado o Distrito
de Ewbank, desmembrado do território do Distrito de Paula Lima, e sendo anexado ao município de
Palmira (atual Santos Dumont). Também por efeito dessa lei (Artigo 3º XVI, letra b), o município
cedeu parte do território do Distrito de Água Limpa, atual Coronel Pacheco, para o município de Rio
Novo.
Pelo Decreto-Lei 148, de 17 de dezembro de 1938 (que “Fixa a divisão territorial do Estado,
que vigorará, sem alteração, de 1º de janeiro de 1939 a 31 de dezembro de 1943, e dá outras
providências”), ocorrem as seguintes alterações territoriais no município de Juiz de Fora: era criado
o município de Bias Fortes, constituído dos distritos Sede, Campolide, Santa Rita de Ibitipoca e
Rosário, este último integralmente desmembrado do Município de Juiz de Fora (Anexo Nº 2, inciso
XXIX, b, 1); ainda nesse ano e por essa mesma legislação, a parte que restou do Distrito de Água
Limpa foi totalmente incorporada ao município de Rio Novo (Anexo Nº 2, inciso CCXXIX, b, 4).
Dessa forma, em 1940, o município de Juiz de Fora se encontrava dividido em 8 distritos:
Juiz de Fora, Chácara, Paula Lima, Porto das Flores, São Francisco de Paula, Sarandi, Três Ilhas
(ex São José das Três Ilhas) e Vargem Grande. A Figura 2 mostra a organização políticoadministrativa do município em 1940, onde é possível observar o singular formato de seu território,
resultado das várias alterações territoriais descritas anteriormente.
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FIGURA 1: Divisão Político-administrativa do Município de Juiz de Fora em 1920.
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FIGURA 2: Divisão Político-administrativa do Município de Juiz de Fora em 1940.
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Entre os anos de 1940 e 1973 ocorrem inúmeras alterações territoriais, algumas das quais
de difícil compreensão. De toda forma, resulta desse período um saldo territorial negativo, ou seja,
o município perde uma expressiva parcela de seu território.
Em 1943 Juiz de Fora readquire, de Rio Novo, o antigo Distrito de Água Limpa (Decreto-Lei
Nº 1.058, de 31 de dezembro de 1943, Anexo Nº 1), mas o mesmo se emancipa em 1962, em razão
da Lei Estadual Nº 2.764, de 30 de dezembro (Anexo Nº 2).
Em 1948, por força da Lei Nº 336, de 27 de dezembro de 1948 (Anexo Nº 2) foi reincorporado
ao município de Juiz de Fora o Distrito de Rosário, que havia sido desmembrado, em 1938, para
formar o novo município de Bias Fortes.
A década de 1960 é especialmente relevante para determinar a criação de um novo arranjo
territorial de Juiz de Fora, como de resto em todo Estado de Minas Gerais. Somente com a edição
da Lei Estadual Nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962 (que “contem a Divisão Administrativa do
Estado de Minas Gerais”) “foram criados 237 municípios e 133 distritos” (COSTA, 1997, p.41).
Por força da citada Lei Nº 2.764/1962 (Anexo Nº 1 e Nº 2), ocorre a emancipação de Chácara
e de Belmiro Braga, ficando esse último município composto por três distritos que até essa data
compunham o município de Juiz de Fora: Vargem Grande (antigo Ibitiguaia), Porto das Flores e
Três Ilhas (antigo São José).
Em razão desse conjunto de situações o município de Juiz de Fora passou a ser constituído
político-administrativamente por cinco distritos, como mostrado na Figura 3.
Atualmente, o município é constituído por quatro distritos: Juiz de Fora, Sarandira, Torreões
e Rosário de Minas, pois em 1976, o Distrito de Paula Lima foi extinto, através do Artigo 4º, da Lei
Nº 6.769, de 13 de maio de 1976 (que continha a “Divisão Administrativa do Estado de Minas
Gerais”), passando seu território a pertencer ao Distrito-Sede (Figura 4). Além dessa alteração, que
resultou em uma modificação político-administrativa, ocorre outra importante alteração territorial,
com a incorporação ao município, em 1997 (pela Resolução Nº 5.181, de 29 de dezembro de 1997),
da localidade de Filgueiras, anteriormente pertencente ao município de Chácara.

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

83

ISSN:2358-8659

FIGURA 3: Divisão Político-administrativa do Município de Juiz de Fora em 1973
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FIGURA 4 : Divisão Político-administrativa do Município de Juiz de Fora em 2000.

4. Considerações finais
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Os estudos sobre o ordenamento político-administrativo dos municípios – complexos, mas
estimulantes – envolvem inúmeras ciências e áreas de pesquisa, como a História, a Cartografia e o
Direito, e se constituem num tema diretamente ligado à Geografia, por ter como objeto a construção
do território.
O estudo da formação territorial de Juiz de Fora é, em grande medida, a história de
construção e consolidação da territorialidade da porção sul da Zona da Mata Mineira, visto que
muitos dos atuais municípios componentes da microrregião mantiveram intensas relações
territoriais com esse município. Boa parte deles pertenceu a Juiz de Fora, na condição de distritos,
enquanto outros permutaram territórios.
Para Juiz de Fora, o estudo sobre sua organização político-administrativa, além de tema
ainda a ser aprofundado, constitui debate atual, visto o manifestado desejo da atual administração
municipal, como veiculado na mídia local (jornais Tribuna de Minas, de 25 de setembro de 2017 e
Diário Regional, de 27 de setembro de 2017), de alterar novamente sua organização políticoadministrativa, com a constituição de mais cinco distritos, criados a partir da ‘elevação’ das
localidades de Humaitá, Monte Verde, Valadares, Penido e Caeté, atualmente categorizados como
Núcleos Urbanos ou Povoados.
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RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade traçar um perfil de como foi a industrialização brasileira durante o
governo ditatorial que regeu o solo nacional no século passado. Neste trabalho vamos ver como os grupos
industriais nacionais e estrangeiros adentram o mercado, uma vez que a competitividade se acirra neste
período e veremos também quais serão as medidas tomadas pelo governo para tentar desenvolver a indústria
local.
Palavras-chave: Desenvolvimento; Governo Militar; Indústria.

1. A DITADURA E A INDUTRIALIZAÇÃO EM SOLO NACIONAL

É inegável que o regime ditatorial encontrou uma economia em frangalhos. Para termos uma
ideia do ocorrido basta lançarmos mão dos dados concernentes à produção industrial. No período
56-61 a taxa média anual alcançou os 11% declinando para zero no período 1962 -1965 fechando
este último ano com saldo negativo de 4,7%.5
Ao baixo nível de crescimento industrial adicionava-se a aceleração da inflação6, o aumento
da dívida externa (US$ 3 bilhões), o crescente déficit público e a elevação do desemprego industrial.
Indubitavelmente o país estava em crise e obviamente não existe melhor conjuntura para um golpe.
Em 1964 foi instaurado um governo que de imediato silenciou as forças populares e abriu o
caminho para o que se convencionou chamar de modernização conservadora7. Os primeiros passos
do novo regime, foi colocar “ordem na casa” no que se refere ao plano político e social. Como é
sabido – por isso não vamos nos alongar neste assunto – o governo ditatorial ao tomar posse levou
a efeito um conjunto de ações repressivas: aos líderes estudantis e descontentes com o golpe
respondeu com torturas e prisões, aos intelectuais que eram políticos, ou técnicos do governo
5

- Dados retirados respectivamente de Furtado (1972: 32), e Bresser Pereira (1973: 127).
- Para se ter uma ideia do ocorrido: em 1964 a taxa anual da inflação alcançou 100%. Após o golpe baixou
para 46% e em 1966 chegou a 41%. Quanto ao déficit público, em 1963 ele era de 4.2% do PIB; em 1964,
3,2; baixando para 1,2 em 1965. Isto em uma taxa de crescimento desequilibrada: o PIB crescera 10,3% em
1961, 1,5% em 1963, 2,9% em 1964 e 2,2% em 1965. Conferir Thomas SKIDMORE. Brasil: de Castelo a
Tancredo 1964 - 1985. op. cit., capítulo I e II. Ver também. Wanderley Guilherme dos SANTOS. A Pós
”Revolução” Brasileira. In Hélio JAGUARIBE et. al. Brasil, sociedade democrática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed.
José Olympio, 1986. pp. 223-331. Principalmente os anexos referentes aos dados econômicos compilados
no texto.
7 - Este conceito foi utilizado primeiramente por Barrington Moore Jr. As origens sociais da ditadura e da
democracia. S. Paulo: Ed. Martins Fontes, 1990.
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reservou o exílio e aos líderes sindicais deixou a perda dos mandatos e a intervenção nas entidades
sindicais consideradas “subversivas”.8
Por outro lado, um conjunto de novos atores econômicos vieram à tona em pleno regime
ditatorial. Na verdade, eles já existiam, mas desde o governo Vargas assumiram posição secundária
no campo político, afinal a economia do país se assentava na produção do café e o poder político
se rendera ao poder econômico. Na década de 60, o Brasil se transformara em um país
industrializado e o sistema industrial passara a vitalizador da economia nacional, e o que o ocorreu
é destacado por Celso Furtado da seguinte forma: “o processo aberto em 1964 levaria à deslocação
da classe política (relegando-se a segundo ou terceiro planos os interesses regionais e sociais que
ela bem ou mal representava) e à ascensão do grupo industrial com sua flamante equipe de
tecnocratas”9.
Quanto a caracterização dos atores econômicos que vieram à tona com o golpe de 64, Celso
Furtado chama a atenção para a sua especificidade e destaca três subgrupos:
1 - Setor privado nacional formado pelos dirigentes de limitado número de grandes firmas
que sobrevivem com maior ou menor grau de autonomia e de um número considerável de pequenos
empresários;
2 - Setor privado estrangeiro constituído por dirigentes alienígenas e nacionais de filiais
ou empresas subsidiárias de consórcios internacionais;
3 - Setor público ou estatal constituído de dirigentes que compõem o quadro superior das
empresas públicas, geralmente são provenientes da administração civil ou militar10.
Segundo o economista citado, não existe acirrada competitividade entre esses setores no
que concerne ao mercado de consumo brasileiro. Ao contrário, suas atividades são complementares
pois geralmente não exploram o mesmo tecido industrial. Nestes termos, as empresas dirigidas pelo
Estado atuam em certas áreas onde tem a exclusividade da produção. Nestas, estão as atividades
infraestruturais ou geradoras de economias externas. Como se sabe, este tipo de investimento
requer vultosos capitais e no Brasil, desde a década de trinta, esta função ficou a cargo do Estado.

- Conforme observa Kenneth Paul Erickson: “alegando que a subversão causou a instabilidade política antes
de 1964, o governo Castello Branco interveio nos sindicatos mais poderosos e politicamente ativos, e
expurgou seu líderes. (...) De fato, o governo interveio em 67% das confederações, em 42% das federações
e em apenas 19% dos sindicatos. (...) Significativamente, os grandes sindicatos sofreram mais que os
pequenos: o Ministério interveio em 70% dos sindicatos com mais de 5.000 membros; em 38% dos com 1.000
a 5.000 membros; em apenas 19% daqueles com menos de 1.000 membros. O governo militar simplesmente
decapitou o movimento trabalhista radical”. In. Sindicalismo no processo político no Brasil. Trad. Cecília R.
Lopes. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1979. p. 209.
9 - Celso FURTADO. Análise do “Modelo” Brasileiro. op. cit., p. 34.
10 - Id., Ibid., p. 35.
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Furtado nos lembra ainda que estas empresas “não são afetadas pelo progresso tecnológico ligado
à constante inovação de modelos”, não explicam porque, mas um fato esquecido pelo autor é que
estas empresas não estão submetidas ao “espectro” da falência, não entram em “concordatas” e
em geral os seus dirigentes não são técnicos, mas políticos de ocasião que as utilizam no sentido
de angariar votos oferecendo bons empregos.
A respeito do grupo privado de capital nacional Furtado observa que estes controlam
geralmente setores que não exigem vultosos capitais como é o caso das atividades de construção,
algumas manufaturas tradicionais e empresas que operam como subcontratadas de grupos
internacionais ou do Estado.
Quanto ao setor privado estrangeiro, o economista assevera que a este pertence quase o
monopólio das indústrias de bens duráveis de consumo, químico-farmacêutica e equipamentos em
geral. Todas “formam o bloco em mais rápida expansão e onde mais significativa é a penetração
do progresso tecnológico”11.
Celso Furtado, entretanto, observa que isto não significa que estamos diante de grupos
diferenciados por ser divergentes. Muito pelo contrário, no país se configuraram empresas cujo
empreendimento é resultado da ação conjunta de dois ou dos três setores assinalados acima. E
cumpre destacarmos ainda, que boa parte destas empresas não estão fadadas ao mercado interno,
operam em competitividade no mercado externo e raramente entram em conflitos com o Estado.
Segundo o autor, as empresas que atuam em áreas mais dinâmicas, tendem a transferir para o
âmbito dos oligopólios internacionais os possíveis conflitos de interesse que ocorrem “internamente”
em uma economia nacional. Sua conclusão certamente causa mal estar aos devotos do
nacionalismo porque “o apelo ao Estado como instrumento de luta contra grupos ‘estrangeiros’ só
muito raramente se configura”.12 E é neste sentido que Furtado chama atenção para a configuração
de novas formas de se lidar com o capital porque “trata-se menos de emergência ou consolidação
de uma burguesia nacional do que de implantação da nova burguesia internacional ligada ao
capitalismo dos grandes conglomerados transnacionais”.13
Não obstante, o governo militar (1964 - 1985) garantirá não apenas a harmonia social
necessária ao desenvolvimento destes setores, mas também mecanismos, verdadeiros espaços de
articulação para a iniciativa privada nacional e alienígena. Infelizmente escapa de nossos propósitos
maior demora neste terreno, mas é preciso frisar – e isto é de importância capital para nós – que

11

- Id., Ibid., p. 35.
- Id., Ibid., p. 36. Grifo do autor.
13 - Id., Ibid., p.36.
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durante o regime autoritário foram ampliadas as comissões consultivas onde participavam os
dirigentes do capital estatal e privado. E consoante a Cardoso (1972, 1975), o regime militar, era
mais do que autoritário, tratava-se de um “regime de empresas”, palco de relações de interesses
empresariais (nacional e estrangeiro) com a esfera governamental, relações estas que assumiam
predominantemente a forma de vínculos pessoais. Em outras palavras, a participação dos
empresários como coadjuvantes nas instâncias decisórias da coisa pública passou a ser feita não
como representantes de classe, mas como “dirigentes” de prestígio garantido, seja por sua
magnitude econômica, seja por articulações políticas. Esta forma de atuação política, nascida com
a relativa perda de função dos partidos políticos, inaugurou uma nova forma de governar baseada
na personalização, informalidade e formação de redes, configurando o que Cardoso denominou de
“anéis burocráticos”. Estes anéis, ponto nevrálgico do regime de exceção, coexistiram com os
partidos e se constituíram verdadeiros mecanismos de interesses que permitiram (ou mesmo era a
única ligação) a articulação entre setores do Estado e das classes sociais.14
No entanto, é forçoso evidenciar a política econômica levada a efeito nos primeiros anos do
regime autoritário. Com o espaço aberto para medidas arrojadas o governo inicialmente não negou
esforços para restabelecer o equilíbrio das contas públicas: para isso criou condições para o
controle da inflação e organizou o poder público para iniciar, ou mesmo liderar o processo de
formação do capital. O importante, novamente era a industrialização, único meio evidente e
observável para se retomar o processo de crescimento econômico do país. E de acordo com o
economista Celso Furtado isto foi efetuado da seguinte forma:
1 - “reorientação do processo de concentração da riqueza e da renda, de forma a que o
mecanismo promotor dessa concentração atue, não somente no sentido de favorecer a formação
de capital, mas também - e de forma significativas - no de promover a ampliação do mercado de
consumidores de bens disponíveis”15;
2 - diminuição significativa da taxa de salário básico em relação à produtividade média do
sistema. O objetivo era reduzir a diferença entre esta taxa e o custo do trabalho para o empresário.
Parte dos recursos arrecadados pelo governo seriam direcionados para os setores vitalizadores de
empregos. Foi garantido ainda o aumento do salário - família, numa clara tentativa de compensação
da queda do salário individual;
14

- Algumas agências de interesse configuradas nesse período são necessárias citar: o Conselho de
Desenvolvimento industrial (CDI), o Conselho Monetário Nacional e o CACEX. Empanturrados de tecnocratas
e empresários estas instituições foram os locais privilegiados não só de conchavos políticos mas de questões
econômicas que sugavam o erário público. Os “anéis” foram significativos para que diversos planejamentos
privados fossem levados a cabo.
15 - Celso FURTADO. Análise do “Modelo” Brasileiro. op., cit., p. 39.
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3 - participação do estado no fomento - mediante engordados subsídios - das exportações
dos produtos industriais. O objetivo era o de “aliviar os setores produtivos que enfrentam
insuficiências de demanda, de natureza conjuntural ou estrutural”. No primeiro caso, as empresas
de ramos tradicionais eram “afetadas pelo lento crescimento da massa salarial”. No segundo
estariam aquelas empresas cuja tecnologia “exige uma escala de produção que supera as
dimensões do mercado”. Nestes termos, a saída encontrada e necessariamente aplicável foi a
busca de uma maior integração com o mercado internacional e ao Estado foi delegada a função
não só de proteger, mas de também subsidiar as exportações e até abandonar certos setores
produtivos16.
Esta política, levada a efeito pelo governo, sofreria poucas modificações até 1977, ano em
que terminou o ciclo expansivo do chamado “milagre econômico”. Não obstante, é óbvio que
diversos mecanismos foram utilizados para a execução dessa política: como o controle de câmbio,
reforma do sistema tributário, criação e utilização do dispositivo de créditos e políticas salariais
controladas pelo poder público.
Não é propósito deste texto delinear todas as investidas militares na economia. Contudo, no
período militar, ao “sufocar” a política o governo encontrou as condições necessárias para fomentar
um novo impulso à economia e alavancar a industrialização. Neste caso, novamente foi definitiva a
“mão visível” do Estado. No que concerne aos subsídios criados pelo poder público visando o setor
industrial Wilson Suzigan destaca três: “1) - insenções ou reduções da tarifa aduaneira e demais
impostos (IPI, ICM) incidentes sobre a importação de máquinas e equipamentos destinados a
projetos industriais aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) ou órgãos
setoriais e regionais de desenvolvimento. A partir de 1971, as insenções de IPI e ICM foram
estendidas às compras de máquinas e equipamentos no mercado interno, de forma a eliminar a
discriminação à produção interna de bens de capital, implícita na legislação anterior, e estimular o
desenvolvimento da indústria de bens de capital; 2) subsídios implícitos nos financiamentos de
longo prazo para investimento industrial, concedidos pelo BNDE. Esses financiamentos tinham
correção monetária pré-fixada em limites significativamente inferiores às taxas de inflação
observadas nos anos setenta; e 3) incentivos fiscais, administrados por órgãos regionais de
desenvolvimento para investimentos industriais em regiões menos desenvolvidas”.17
A este “melhor dos mundos possíveis” para o setor privado no campo fiscal, adicionava-se
ainda as inúmeras medidas governamentais no sentido de intensificar os investimentos públicos na

16
17

- Id., Ibid., conferir páginas 38 e 39.
- Wilson SUZIGAN. Estado e Industrialização no Brasil. op. cit., p. 284.
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área de infraestrutura econômica e social. Afinal, os carros produzidos em solo nacional pelas
multinacionais precisavam andar, a construção civil, em franco desenvolvimento demandava
materiais como o aço, o ferro e o cimento. Sem mencionarmos a necessidade do aumento da carga
de energia elétrica tanto para as empresas quanto para a população que crescia.
O país “tinha pressa” e acossado pelos militares o poder público despejou vultosos capitais
em transporte, energia, comunicações, urbanização, saneamento básico etc. O setor privado
industrial saiu privilegiado, mas o executivo não deixou de lado as estatais, principalmente as
indústrias que operavam no setor siderúrgico, mineração, produção de petróleo, petroquímico,
química e fertilizantes. Obviamente, não ficaram de fora as indústrias de armamentos e a
aeronáutica. Como se sabe, esses investimentos foram possíveis devido a grande carga de
recursos provenientes do capital estrangeiro. Com este, o governo engordou a poupança interna,
eliminou os focos inflacionários e garantiu o aumento substancial das exportações (SINGER, 1976;
SUZIGAN, 1989).
A economia brasileira neste sentido, iniciou uma “feliz” caminhada rumo ao “milagre
econômico”. No campo industrial, apesar da heterogeneidade dos investimentos é inegável o seu
crescimento durante os anos 60:
No período de 1968/71, a indústria de material de transporte (na qual predomina a
automobilística) cresceu 19,1% ao ano, a de material elétrico (na qual se inclui a de aparelhos
eletrodomésticos e a de eletrono-domésticos) cresceu 13,0% ao ano, ao passo que a indústria têxtil
cresceu apenas 7,7%, a de produtos alimentares 7,5% ao ano e a de vestuário e calçados 6,8% ao
ano. Como se vê, a produção de bens duráveis de consumo, que são comprados principalmente
pelos grupos de elevadas rendas, cresceu a um ritmo duas a três vezes maior que a produção de
bens não duráveis de consumo, que são adquiridos por toda a população.18

De acordo com o economista citado acima, esta demanda obviamente se direcionou para
os ramos industriais que exigiam maior capital intensivo porque o sistema econômico foi justamente
criado para isso, ele “era o resultado de um processo de concentração da renda que privilegiava as
necessidades de uma elite relativamente reduzida”19. Daí se justifica, do ponto de vista do regime
vigente, o acirrado controle sobre o movimento sindical, o controle e a diminuição progressiva da
carga salarial e a deterioração dos padrões de distribuição de renda.

- Paul SINGER. Evolução da economia Brasileira: 1955 - 1975. In A Crise do “Milagre”. Rio de Janeiro: Ed.
Paz e Terra, 1976. pp. 112 - 113.
19 - Id., Ibid., p. 112.
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Todavia, após o choque do petróleo (1973/74) o país assistiu o drástico aumento dos
insumos em âmbito internacional. Novamente o Estado foi chamado a intervir, afinal o país não
deveria perder o “bonde da modernidade”. Entretanto, os preços do petróleo logo impulsionaram os
gastos da balança comercial. Na década de 60 fora intenso as importações e de 70 a 73 haviam
crescido a taxa anual de 24%, “isto significava que cada um por cento de crescimento do PIB exigia
dois por cento de aumento no volume das importações”20. A situação ficou insuportável em 1974, e
o então presidente Geisel, obviamente com maestria, utilizou as cartas que lhe restavam: bateu nas
portas do FMI e angariou vultosos empréstimos. Como se sabe, o governo gastaria a maior parte
dos capitais estrangeiros investindo em obras estatais, importando equipamentos desatualizados,
investindo em infra-estrutura básica e fornecendo créditos ao setor privado. O resultado foi o
drástico engordar do déficit governamental21.
Através do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND: 1975 - 79) levado a efeito pelo
Presidente Geisel, tentou-se novamente impulsionar a economia nacional. O Estado - parceiro de
todas as horas difíceis - foi convidado a participar com maior intensidade. Os investimentos maciços
na produção de insumos industriais foram as primeiras prerrogativas governamentais. Assim, foi
direcionada divisas para a produção de insumos industrias (fertilizantes, química e petroquímica,
siderurgia e metalurgia, cimento, celulose e papel), bens de capital (máquinas e equipamentos
mecânicos, equipamentos elétricos, eletromecânicos e material de transporte e comunicações) e
na infra-estrutura pública (transportes, saneamento básico, energia e comunicações). Além disso,
foi intensificado o processo de substituição de importações e a diversificação das exportações no
que tange aos produtos manufaturados.
Alicerçado no endividamento externo o PND permitiu a consolidação do setor de bens de
capital e integrou definitivamente o tecido industrial do país. Ao final de 1979 o Brasil havia
completado o seu ciclo industrial.
No entanto, paulatinamente o PND foi sufocado pelas pressões provenientes do
endividamento externo e diante do segundo choque do petróleo (1979) caiu por terra. As
consequências foram dramáticas: as divisas direcionadas para o serviço da dívida sugou a
capacidade de financiamento do Estado, a balança de pagamentos deteriorou-se e a pressão

20

- Thomas SKIDMORE. De Castelo a Tancredo ... op. cit., p. 352.
- De acordo com Skidmore: “Somente em 1974 o país quase duplicou sua dívida externa líquida, de US$
6,2 bilhões para US$ 11,9 bilhões”. In. De Castelo a Tancredo ... op. cit., p. 352.
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externa - notadamente através de altos juros22 – impôs-se como a principal restrição
macroeconômica ao crescimento industrial do país (BRESSER PEREIRA, 1983, SUZIGAN, 1989).
A grave crise da dívida externa e o quadro recessivo que se abre e que se intensifica nos
anos 1980 é paulatinamente agravado com a crise social, política e financeira. Adicionava-se a este
fato a retomada dos movimentos sociais e dos conflitos políticos entre estado e sociedade civil
organizada. A luta por um governo democrático causaria não só o cansaço mas o amadurecimento
de novos atores sociais que vieram à cena no final dos anos 1970.
No que respeita ao setor industrial Suzigan é contundente quanto as perspectivas que se
abrem no final do governo Gaisel:
A partir daí tem-se observado uma predominância absoluta das preocupações de
curto prazo da política macroeconômica e ausência de qualquer estratégia de longo
prazo para o setor industrial. E isto quando tal estratégia se fazia absolutamente
necessária, seja para tornar o parque industrial brasileiro mais eficiente e
competitivo, através da incorporação de segmentos de tecnologia avançada, da
modernização dos setores tradicionais e da redução programada dos níveis de
proteção e de promoção de exportações, seja para fazer frente às novas condições
da economia mundial. Ao invés disso, a política econômica promoveu uma profunda
recessão industrial em 1981 - 83 como elemento central da estratégia de superação
da crise no setor externo da economia.23

Na realidade, o Estado, afundado em dívidas que se avolumaram com a “estatização” dos
débitos privados, se vê preso em um ciclo financeiro sem precedentes na história. No governo
Figueiredo fez-se necessário novos ajustes na economia, entretanto, os esforços não foram
direcionados ao desenvolvimento do setor industrial, a dívida com os credores alienígenas pareceu
mais urgente. Nestes termos, o governo levou a efeito as seguintes medidas: 1) maxidesvalorização
cambial e política de arrocho salarial, objetivando a retração do mercado interno e possíveis
aumentos nas exportações; 2) atento controle das importações e 3) medidas visando conter os
gastos públicos, no intuito de conter a sangria do tesouro nacional. Reforçava estas medidas as
restrições ao crédito e a significativa elevação dos juros no intuito de controlar os investimentos
privados.
O resultado foi a pior recessão da história da industrialização brasileira. Em três
anos (1981 - 83), a produção industrial caiu cerca de 17%, os níveis de investimento
- De acordo com Bresser Pereira: “Em 1977, entretanto, nosso endividamento externo já havia alcançado
um nível tão elevado que tendia a transformar-se em bola de neve. Nossa dívida já alcançava 30.037 milhões
de dólares e apenas os juros sobre essa dívida já alcançavam mais de dois bilhões de dólares. Em 1979,
quando as taxas de juros internacionais se elevaram dramaticamente, em função da política monetária
restritiva dos Estados Unidos então iniciada e até hoje (meados de 1982) mantida, os juros pagos pelo Brasil
já alcançavam mais de quatro bilhões de dólares, o Brasil pagou apenas de juros 9.179 milhões de dólares,
equivalentes a 39% das exportações”. In Auge e declínio nos anos 70. Revista de Economia Política, volume
03, número 02, abril - junho de 1983. p. 144.
23 - Wilson SUZIGAN. Estado e industrialização no Brasil. op. cit., p. 288.
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foram reduzidos à metade, o nível de emprego na indústria caiu 20% (com perda de
940.000 empregos), e a indústria passou a operar com uma capacidade ociosa de,
em média, 25%. O mais grave, porém, foi a ampliação do hiato tecnológico em
relação à indústria mundial, devido ao adiamento ou abandono de programas de
pesquisa e desenvolvimento, e atraso de investimentos em setores de tecnologia
de ponta e na modernização de indústrias tradicionais.24

Acertadamente, Suzigan aponta para o descuido do Estado no que toca a constituição de
uma “política industrial” alicerçada no desenvolvimento tecnológico e científico. Para o autor, uma
política assentada nestes princípios depende de políticas macroeconômicas eficientes capazes de
germinar uma estrutura de exportação adequada ao nível daquelas que competem no mercado
internacional. A nosso ver, o argumento não se resume à ineficiência estatal neste campo. O poder
público desde a década de 30 não se descuidou das políticas cambiais e dos investimentos próindustrialização. Ao contrário, o setor industrial privado além de tirar proveito das oportunidades e
dos privilégios que protegeram o mercado interno durante anos não se obrigaram a exercer pressão
significativa sobre a oferta e desenvolvimento interno de tecnologia25. Por outro lado, isto não quer
dizer que a totalidade do setor não alcançou as potencialidades a ponto de nada dever as melhores
empresas do exterior. Tal como destaca o estudo organizado por Coutinho e Ferraz, no Brasil não
foram poucas as experiências bem sucedidas de setores que conseguiram consolidar processos
tecnológicos autônomos. Segundo o estudo, as empresas que perceberam os “novos tempos” e
souberam investir em tecnologia, entendendo ser esta a forma eficaz de competitividade e
permanência no mercado “desenvolveram estratégias comprometidas a longo prazo, com P&D” e
foram “efetivamente capazes de explorar mercados ‘customizados’ em que as relações
fornecedores-produtores-usuários são fundamentais”26. No tocante a esses casos se sobressaem
grandes e sofisticadas empresas do setor metal mecânico (bens de capital, peças e componentes,
aeronáutica,

armamentos

etc),

empresas

estatais

(indústrias

aeroespaciais,

setor

de

telecomunicações, petroquímica, energia elétrica, siderurgia, setor automobilístico) e algumas
empresas privadas que operam nos setores de ligas especiais e de automação bancária (ABRAMO,
1990; COUTINHO & FERRAZ, 1994).
Os autores citados, entretanto, sustentam que a absorção de novas tecnologias no Brasil se
deu de forma heterogênea. Nas fábricas os equipamentos baseados em componentes
microeletrônicos são reservados a um reduzido número de postos de trabalho. Geralmente são
24

- Id., Ibid., p. 288.
- Conferir o interessante estudo organizado por Luciano COUTINHO & João Carlos FERRAZ. Estudo da
competitividade da indústria brasileira. 2 ed.. Campinas, SP: Ed. Papirus & Editora da UNICAMP, 1994. Ver
capítulo 3 e 4.
26 - Id., Ibid., p. 127.
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utilizados em pontos estratégicos e problemáticos da cadeia produtiva. Além disso, estes postos não poucas vezes considerados qualificados pelas empresas - são aqueles responsáveis pela
qualidade, velocidade, manutenção e controle do processo produtivo.
Por outro lado, no que concerne aos setores industriais do ponto de vista de seu conjunto,
Abramo (1990) observa que a incorporação das novas tecnologias se deu de maneira discreta e
ressalta duas razões para isso: “(i) nos diferentes setores, o número de empresas que já
incorporaram NTs (novas tecnologias) é pequeno em relação ao conjunto; (ii) nas empresas que o
fizeram na maioria dos casos as NTs convivem com sistemas/equipamentos de base técnica
diferente, sem substituí-los”.27
No entanto, faz-se necessário considerar que a instabilidade econômica que assolou o país
no decênio de 1980, notadamente o avanço do processo inflacionário e a crise fiscal do Estado, fez
cair a máscara da realidade industrial brasileira colocando-a à frente dos níveis de qualidade e
produtividade em âmbito internacional. Obviamente, este fato impulsionou as empresas no sentido
de buscarem a modernização tecnológica dos seus complexos industriais. E isto ocorreu tanto a
nível gerencial, com a acirrada introdução de modelos de gestão da força-de-trabalho (TQM, CCQ,
JIT etc), quanto no âmbito do processo produtivo, ou seja, com a relativa inserção e modificação de
equipamentos eletromecânicos por eletrônicos.
Este processo se acelerou na década de 80, principalmente em 1984 quando a recessão
deixou a economia respirar e aumentar os níveis de exportação de manufaturados.28 Entre 1984 86 a recuperação da economia brasileira dependeu diretamente da ação estatal. Os serviços da
dívida forçavam a economia a crescer a qualquer custo, para isso: novas tarifas cambiais foram
criadas, fecharam-se as portas para as importações e deu-se continuidade a política salarial
controlada pelo Estado. O resultado foi o crescimento das exportações (provavelmente
condicionadas pela vitalização do mercado norte-americano), o revivamento do mercado interno,
do mercado de trabalho e dos salários. As empresas com capacidade de exportação e de capital
intensivo voltaram-se também “para dentro”, investiram na modernização de seus produtos e de
seus processos no intuito de melhor competir no mercado internacional, e de quebra aproveitaram
a ciranda financeira para canalizar os recursos gerados pela atividade produtiva para o mercado
financeiro. De devedores estes empresários passaram a credores e é inegável que poucos

27

- Laís ABRAMO. Novas Tecnologias, Difusão Setorial, Emprego e Trabalho no Brasil: Um Balanço. Rio de
Janeiro: BIB (Boletim Informativo de Ciências Sociais), número 30, 02. Semestre de 1990. p. 25.
28 - Em 1984 o PIB cresceu 4,9% e em 1985 alcançou 8,3%. Conf. Jorge MATTOSO. A desordem do trabalho.
São Paulo: Ed. Scritta, 1995. p.139
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“passaram aperto” com a inflação29. Quanto às empresas tradicionais, que teimavam em
permanecer no mercado, o mecanismo foi o mesmo, lançaram mão ante a onda inflacionária do
mercado financeiro. Entretanto, como estas empresas atuavam exclusivamente no mercado interno,
contaram também com a desvalorização da moeda (ocorrida em 1986) e também com as restrições
governamentais às importações.
De qualquer modo, apesar dos esforços do governo do Sr. Sarney, a inflação não se rendeu.
Rompendo com os projetos macroeconômicos anteriores o governo lançou em 28 de fevereiro de
1986 um novo programa: o Plano Cruzado.
Compunha o novo plano medidas que visavam combater o perigoso processo inflacionário.
Para isso os salários foram congelados, o mesmo acontecendo com os preços e com o câmbio. O
governo ainda pôs fim às correções monetárias e substituiu o cruzeiro pelo cruzado. O plano vigorou
“acertadamente” até o início de novembro: com ele a inflação retraiu, a economia voltou a conquistar
índices de crescimento, os salários receberam um relativo aumento e as empresas voltaram a
investir e a criar empregos. No entanto, após as eleições de governos estaduais e deputados os
preços voltaram a subir e com eles a famigerada inflação. Se o plano foi realmente uma manobra
política ainda não foi suficientemente pesquisado, mas no tocante aos aspectos conjunturais,
principalmente no que respeita ao setor produtivo industrial, as determinações governamentais
pareciam além de confusas não consensuais e diante da ausência de discussão de um projeto
nacional, das pressões externas oriundas de credores internacionais e das insatisfações internas
do setor privado (ávido por subsídios estatais) o Plano Cruzado perdeu fôlego e já no final de 86
apontava para o seu fim, ocorrido em 1987.
No campo da “política industrial” a confusão já vinha desde 1985, o Plano Cruzado só fez
agravá-la e nada foi modificado até o início de 1987. Sobre esta temática Wilson Suzigan, em franco
desabafo, assevera que:
Entre 1985 e 1987, o Estado procurou voltar a orientar o desenvolvimento industrial.
Nesses três anos, foram formuladas diversas estratégias de política industrial por
órgãos do governo federal. De um modo geral, essas estratégias enfatizaram
essencialmente a necessidade de atingir níveis mais elevados de produtividade e
aumentar a eficiência da indústria, sob um padrão de crescimento que visasse tanto
à inserção competitiva no mercado internacional quanto à ampliação do mercado
interno. Para isso seriam necessárias a modernização da estrutura produtiva e a
capacitação científica e tecnológica nacional. Entretanto, nenhuma dessas
estratégias chegou a ser implementada, o que revela falta de consenso em torno de

29

- Apesar do PIB alto (8,3), em 1985 a taxa anual da inflação chegou a 222%. Em janeiro de 1986 ela chegou
a 16,2% ao mês e esta taxa combinada com os dois meses anteriores resultava em 360% ao ano. Conf.
Thomas SKIDMORE. De Castelo a Tancredo ... op. cit., p. 536 e 537.
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metas estabelecidas e total ausência da articulação entre Estado, iniciativa privada,
comunidade acadêmica e outros segmentos da sociedade.30

Após o fracasso do Plano Cruzado, a economia nacional novamente retornou à estagnação.
A política econômica diante da instabilidade endógena da economia tornou-se um campo de testes
dos “cientistas” da economia brasileira. A isso seguiu-se uma seqüência de planos de estabilização
(Plano Bresser, 1987; Plano Verão, 1989) bem como constantes trocas dos paladinos da política
econômica. As tentativas heterodoxas e ortodoxas de estabilização que rasgaram o final dos anos
80 e início de 90, novamente não surtirão efeitos; os patamares inflacionários voltaram a subir e
com eles se agravaram a crise cambial e financeira31. Em 1989 o país beirava os índices de
hiperinflação, a avalanche de incertezas declinou a taxa de investimentos na economia: o resultado
foi a conseqüente retração do mercado interno, a insegurança no mercado de trabalho e a
continuidade da crise fiscal do Estado.
Em poucas palavras, tal como Suzigan, pode-se afirmar que no plano geral da economia,
notadamente o decênio de 80, não houve grandes esforços governamentais no sentido de criar
condições ou mesmo de levar a cabo mudanças de monta no campo estrutural. Ademais, as
práticas dos governos que se sucederam não produziram nenhuma ruptura com o modelo anterior
em crise. As políticas econômicas, apesar de grande em envergadura, objetivavam atender,
especialmente aos credores internacionais. Nesse sentido é que sucessivos ajustes foram
aplicados na economia e os resultados já são bem conhecidos: recessão, pressão inflacionária,
arrocho salarial, abertura econômica indiscriminada, juros altos e novas rolagens da dívida externa.
Enfim, no que se refere à estrutura produtiva não se estruturou no país uma política rumo à ciência
e a tecnologia. Muito ao contrário, a década de 80 e os primeiros anos do decênio de 90 foram
marcados pela estagnação tecnológica que condenou vários setores industriais à perda crescente
de competitividade no comércio internacional.
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________________________________________________________________________
Resumo
O espaço é dinâmico e está sempre em processo de transformação, tanto da sua materialidade, quanto dos
seus componentes culturais, políticos e socioeconômicos. Essas mudanças são mais significativas quando
há interesse no consumo desse espaço, como foi o caso da Operação Urbana Consorciada da Região (OUC)
do Porto do Rio, conhecido também como Projeto Porto Maravilha. Lançado em 2009, este grande projeto
urbano pretende transformar a antiga zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, onde se localiza a Praça
Mauá. As principais intervenções foram a demolição do viaduto da Perimetral, a readequação da Avenida
Rodrigues Alves como via expressa, a construção da nova Via Binário do Porto, a implantação de um Veículo
Leve sobre Trilhos (VLT) e a criação de dois novos museus localizados na Praça Mauá, o Museu de Arte do
Rio (MAR) e o Museu do Amanhã. Esse projeto possui um prazo máximo de realização de trinta anos e custo
estimado em oito bilhões de reais, dessa forma se faz necessário compreender o impacto que essas obras
vêm causando no espaço urbano.
Palavras-chave: Projeto Porto Maravilha. Espaço Urbano. Praça Mauá.
______________________________________________________________________________________

1. Introdução
De acordo com o Estatuto da Cidade (2001, p. 30), a Operação Urbana Consorciada (OUC)
é uma lei municipal específica, baseada no plano diretor que poderá delimitar área para aplicação
de operações consorciadas que são um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo
Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e
investidores privados, tendo como objetivo as transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociais e a valorização ambiental. Sendo assim, o que define uma Operação Urbana é uma intenção
de transformação do território, expressa em um projeto urbano.
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FIGURA 1: Área abrangida pelo Projeto Porto Maravilha. Fonte: Instituto Pereira Passos, 2017.

As Operações Urbanas Consorciadas tem sido uma realidade em algumas cidades do Brasil,
como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro realizaram essas transformações, sendo que São Paulo
foi onde as OUC foram precursoras. No Rio de Janeiro, desde 2009 vem ocorrendo a Operação
Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio ou Projeto Porto Maravilha (PPM) que abrange uma
área estratégica do centro da cidade como observada na figura 1, às margens da Baía de
Guanabara, nos bairros de Santo Cristo, Gamboa e Saúde, onde se localiza a Praça Mauá (figura
2) que é o foco desse estudo. Essa área também está próxima a importantes eixos viários (Avenida
Francisco Bicalho; Avenida Presidente Vargas; Avenida Brasil; Linha Vermelha), assim como dos
dois aeroportos da cidade do Rio de Janeiro (Santos Dumont – nacional – 2 km; Galeão –
internacional – 11 km). Esse projeto urbano tem um prazo máximo de realização de trinta anos e
custo estimado em oito bilhões de reais, conforme Prospecto de Registro da OUC na Comissão de
Valores Mobiliários do Rio de Janeiro.
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FIGURA 2: Localização da Praça Mauá e suas principais estruturas. Fonte: Instituto Pereira Passos, 2017.

1.2. Reflexões sobre o conceito de espaço
Essa série de mudanças e obras que o PPM propiciou tem consequências para o espaço
urbano, fazendo com que a relação entre o mesmo e os processos produtivos da região se tornasse
mais complexa, principalmente devido à intenção expressa na gestão do antigo prefeito Eduardo
Paes de vocacionar essa cidade para a cadeia produtiva do turismo e do lazer, no intuito de receber
megaeventos que foram a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Para entender essa relação,
Santos (1978, p. 122) aborda que o espaço precisa ser considerado como totalidade, isto é, um
conjunto de formas representativas de relações sociais atribuídas no passado e no presente. “O
espaço é um verdadeiro campo de forças, cuja formação é desigual. Eis a razão pela qual a
evolução espacial não se apresenta de igual forma em todos os lugares”.
Dessa forma, o espaço é condicionante das relações sociais:
O espaço é portanto anterior, preexistente a qualquer ação. O espaço é, de certa
forma, "dado" como se fosse uma matéria-prima. Preexiste a qualquer ação. "Local"
de possibilidades, é a realidade material preexistente a qualquer conhecimento e a
qualquer prática dos quais será o objeto a partir do momento em que um ator
manifeste a intenção de dele se apoderar (RAFFESTIN, 1993, p. 144).

Como também é resultado e condição dos processos sociais, conforme lembra Santos
(1978, p. 145):
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[...] o espaço organizado pelo homem é como as demais estruturas sociais, uma
estrutura subordinada subordinante. É como as outras instâncias, o espaço, embora
submetido à lei da totalidade, dispõe de uma certa autonomia.

Nessa perspectiva, Corrêa (2002, p. 8) esclarece a relação entre o tempo e o espaço:
O espaço urbano é um reflexo tanto de ações que se realizam no presente como
também daquelas que se realizam no passado e que deixaram suas marcas
impressas nas formas espaciais do presente.

Logo, o espaço reflete não só o modo de vida atual, como também a maneira de viver em
sociedade que se tinha no passado. Corrêa (2002) prossegue afirmando que o espaço da cidade é
um condicionante da sociedade, pois as formas espaciais oriundas de obras realizadas pelo homem
desempenham na reprodução das condições e nas relações de produção. Também aborda a
questão do simbolismo no espaço urbano, já que se trata do lugar onde diversas classes vivem e
reproduzem suas crenças, valores e mitos que são representados através de monumentos, lugares
sagrados, etc. Essa divisão de classes fragmenta o espaço urbano e o articula ao mesmo tempo.
Vale ressaltar a diferença entre dois importantes conceitos geográficos, a paisagem e o
espaço, em que a paisagem é uma fração do espaço ao alcance da nossa vista. ”Paisagem é o
conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as
sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida
que as anima” (SANTOS, 1996, p. 66).
O espaço urbano é produzido pelo trabalho social despendido na produção de algo
socialmente útil, então esse trabalho produz dois valores: o primeiro é do produto em si, ou seja, a
materialidade, a infraestrutura, já o segundo valor é produzido através da aglomeração. Esse valor
é dado pela localização, já que essa localização que os insere na aglomeração. Logo, a localização
é um valor de uso da terra - dos lotes, das ruas, das praças e das baías - valor que, no mercado,
se traduz em preço da terra. A localização é o valor de uso produzido pelo trabalho coletivo
despendido da construção da cidade. Assim, o valor da localização advém do trabalho socialmente
necessário para produzi-la, logo o capitalismo faz o possível para transformar esse produto de
trabalho em mercadoria (VILLAÇA, 2001). No caso da Praça Mauá, houve a produção impulsionada
pelo capital de museus, bares, restaurantes, casas noturnas, etc. em uma tentativa de transformar
localização em mercadoria.
Essa questão explicita uma estratégia material e simbólica de promoção das cidades
tornadas mercadorias pelos processos de reestruturação urbana. Ocorre a transformação das
formas antigas em novas, a partir de modelos de sucesso consolidados em outros países,
principalmente os desenvolvidos; são materializadas formas e concebidos espaços banais, alheios
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à população local; a gestão é pautada pelas necessidades e exigências de investidores
internacionais, não da população local. Esta nova cidade, tornada empresa, mercadoria e pátria,
segue apenas a racionalidade de sua própria venda e consumo, visando atividade turística,
financeira e comercial (PIZZOLANTE, 2014).

1.3. Alguns aspectos do Projeto Porto Maravilha
As áreas centrais de algumas cidades do Brasil vêm passando por uma gradativa
revalorização simbólica e econômica, após décadas de desinvestimento do capital imobiliária e de
negligencia por parte dos poderes públicos. A intenção é reverter o que se convencionou chamar
de “crise” dos centros urbanos, incorporados como degradados, há a intenção de “revitalizar” esses
ambientes, propondo a valorização do patrimônio edificado, a reanimação cultural, o incentivo à
mistura de usos e a retomada do crescimento demográfico nos centros urbanos (MONTEIRO,
2015).
Dentro da área de planejamento urbano, a crise urbana é comumente invocada no
sentido de se elaborar um plano ou efetuar um conjunto de ações que lhe deem fim
e restabeleçam a ordem. À irracionalidade do urbano é oposta a racionalidade dos
planos de urbanismo, que nomeiam os pontos de desordem na tentativa de
equacioná-los. Mais que isso, é empreendida uma tentativa de conhecer
‘objetivamente’ o espaço urbano, isto é, dominá-lo inteiramente pelas operações do
intelecto, tentando dizer tudo o que o espaço urbano é ou deve ser (RESENDE,
1982, p. 30).

Essa questão da dominação do espaço fica evidente quando se explicita uma crise e a partir
de propagandas, apresentam esse mesmo ambiente de uma forma revalorizada, como aponta
Pizzolante (2014, p. 5):
No denominado empresariamento da gestão das cidades, princípios da organização
da produção são transpostos para o planejamento urbano. Grande expressão deste
modelo empresarial de gestão é o marketing urbano. A gestão se coloca como
transparente e democrática, porém a população carioca pouco influencia e participa
dos processos decisórios. As transformações a serem realizadas na região portuária
da cidade do Rio de Janeiro foram apresentadas à população através da divulgação
de notícias, informes, imagens e vídeos oficiais produzidos pela prefeitura. Nas
imagens, é possível ver como a região ficaria após a conclusão das obras – ou seja,
não havia espaço para qualquer tipo de contestação. Vende-se a imagem de uma
cidade segura, limpa e atrativa, como pode ser observada nos vídeos oficiais de
promoção do projeto de revitalização da zona portuária.

No caso da cidade do Rio de Janeiro, a partir da segunda metade do século XX há um
vigoroso processo de esvaziamento demográfico, popularização e degradação do ambiente
construído e o discurso político referente à reversão do processo de “degradação” da área central
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carioca ganha forma a partir dos anos 1980 (MONTEIRO, 2015). Com programas como o Teleporto
do Rio em 1994, o Projeto Museu Guggenheim em 2001 proposto pelo ex prefeito César Maia e em
2009 quando surgiu o Projeto Porto Maravilha.
O projeto carioca copiou da capital paulista os Certificados de Potencial Adicional
de Construção (CEPACs), instrumento de capitação de recursos para financiar
obras públicas. Estes certificados são títulos que investidores imobiliários
interessados compram do poder público municipal para obter limites do direito de
construir superiores aos estabelecidos (...). Os CEPACs são considerados pelo
mercado acionista ativos de renda variável, uma vez que seu valor flutua como um
título financeiro, e não porque a valorização provém das rendas fundiárias. Assim,
quanto mais valorizada a área, mais caros devem ser comercializados os títulos.
(...) Em junho de 2011, todos os títulos foram leiloados e arrematados em um só
lote pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), totalizaram uma
operação financeira de R$ 3,5 bilhões (MONTEIRO & ANDRADE, 2012, p. 23).

O PPM é uma operação urbana amparada na “revitalização” da antiga zona portuária da
cidade do Rio de Janeiro que possibilitou a incorporação de um território de 5 km² à lógica de
revalorização. A intenção é a transformação física e simbólica de bairros historicamente ocupados
por uma população de baixa renda para que este se torne uma extensão do central business district
carioca e num novo polo de turismo da cidade (MONTEIRO & ANDRADE, 2012).

2. Objetivos

Objetivo Geral
Analisar as transformações e as permanências no espaço urbano da Praça Mauá na cidade
do Rio de Janeiro a partir da Operação Urbana Consorciada da Região do Porto.

Objetivos Específicos
•

Identificar os símbolos da Praça Mauá antes do início da implantação da Operação Urbana
Consorciada da Região do Porto do Rio;

•

Analisar as mudanças ocorridas nos componentes físicos e sociais pós o início dessa
Operação Urbana;

•

Entender as causas e as consequências dessas mudanças políticas, econômicas e culturais;

•

Caracterizar as antigas e atuais atividades econômicas e culturais presentes na Praça Mauá.

3. Materiais e Métodos
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A metodologia utilizada foi:
•

Levantamento e revisão bibliográfica (livros, artigos e teses), referentes, sobretudo à
paisagem da Praça Mauá nas bibliotecas da UERJ e virtuais, bem como em artigos
disponíveis em revistas eletrônicas, de modo a indicar os conceitos, estudos, análises
espaciais, críticas e reflexivas sobre o tema abordado.

•

Coleta de dados secundários: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ), instituições
públicas e privadas que disponham de documentos e fotos sobre a paisagem da Praça Mauá
antes do Projeto Porto Maravilha, além de sites especializados.

•

Visita de campo para observar o espaço e dialogar com a população local.

•

Organização e análise dos dados coletados.

•

Elaboração do artigo.

4. Resultados
A Praça Mauá foi inaugurada em 1910, trata-se de uma área que teve parte do seu território
aterrado com sedimentos oriundos do Morro do Senado e que antes se localizava embaixo do
viaduto da Perimetral (figura 3), não era muito frequentada pelos moradores da cidade, era um
ponto onde ocorria prostituição e não havia segurança para os pedestres, principalmente à noite.
Antes da Operação Urbana Consorciada a Praça era composta pela via elevada e pelos Armazéns
do Porto que já não compõe mais esse espaço.
A Baía de Guanabara, o Píer, a coluna triunfal Barão de Mauá (figuras 4 e 5), a Avenida Rio
Branco (figura 6) e o Edifício a Noite (figuras 7 e 8) são as estruturas que permaneceram na Praça
Mauá após o projeto urbano de revitalização. O Edifício foi o primeiro arranha-céu do Brasil,
tombado no dia 3 de abril de 2013 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Por muitos anos foi utilizado pela editora de um jornal e hoje se encontra vazio, mas com potencial
para empreendimentos turísticos.
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FIGURA 3: A antiga Praça Mauá e o viaduto da Perimetral - 01/01/2011. Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro, 2017.

FIGURAS 4 e 5: Coluna triunfal Barão de Mauá nas décadas de 1940 e de 2010. Fontes: Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro, 2017, e a própria autora, 2017.
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FIGURA 6: Avenida Rio Branco - 25/06/2017. Fonte: Própria autora, 2017.

FIGURAS 7 e 8: Edifício A Noite nos anos 1929 e 2017. Fonte: Augusto Malta,1929, e a própria autora, 2017.

Essa antiga estrutura desse espaço referência a questão que desde os anos 1950 foi
intensificado o desenvolvimento de uma lógica de crescimento urbano que tem um impacto na
mobilidade. Trata-se da tendência da população com maior renda, em busca de um maior consumo
do espaço, morar cada vez mais longe das áreas centrais onde se concentra o trabalho.
O que há de novo no processo de dispersão urbana contemporânea é a ocupação
descontrolada de áreas cada vez maiores para ocupar um volume populacional
cada vez menos intenso; ou seja, uma segunda etapa no processo de transição
urbana em que as aglomerações urbanas têm apresentado um arrefecimento nas
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suas taxas de crescimento populacional. Áreas cada vez mais extensas do seu
espaço foram ocupadas, não apenas pela expulsão das camadas sociais mais
empobrecidas como forma de segregação socioespacial, mas também pela
generalização dessa dispersão para todas as camadas sociais sob uma nova
orientação dos padrões de consumo. Por exemplo, com novas formas de ocupação
do espaço, na forma de condomínios e loteamentos fechados, ocupando áreas mais
afastadas das áreas centrais (OJIMA; HOGAN, 2009 apud HOGAN; MARANDOLA
JR; OJIMA, 2010, p. 44).

Nesse sentido, houve uma necessidade maior do deslocamento dessa população, assim
nos anos 1970 o ideário de desenvolvimento brasileiro se baseava no transporte rodoviário,
principalmente no individual e o viaduto da Perimetral era o maior símbolo de uma cidade que era
pensada para carros.
A Praça Mauá foi reinaugurada em 6 de setembro de 2015, pelo ex prefeito da cidade
Eduardo Paes com esse projeto o viaduto foi derrubado, privilegiando o espaço para os pedestres
(figura 9) e para melhorar a acessibilidade pela cidade, o Túnel Marcelo Alencar foi construído; O
Veículo Leve sobre Trilhos foi implementado conectando outros modais de transporte, dois novos
museus foram criados, o Museu do Amanhã (figura 10), um dos 20 museus mais visitados do
mundo, foi desenhado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava e se localiza no Píer da praça;
Além do Museu de Arte do Rio (figura 11), houve a readequação da Avenida Rodrigues Alves como
via expressa e a construção da nova Via Binário do Porto, fazendo com que o espaço fosse
aproveitado para o lazer e para a cultura, com empreendimentos e uma infraestrutura que movem
a economia no local.
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FIGURA 9: A Praça Mauá após o projeto urbanístico Porto Maravilha – 25/06/2017. Fonte: Própria autora, 2017.

FIGURAS 10 e 11: Museu do Amanhã e Museu de Arte do Rio – 25/06/2017. Fonte: Própria autora, 2017.

Vale ressaltar que o público que hoje frequenta o local expressa o caráter elitista do projeto
que visa atrair a classe média alta e os turistas, tanto que o Edifício que se encontra vazio ainda
está aguardando um investimento que favoreça a burguesia e, infelizmente, não há um interesse
de se fazer ali um projeto social. Os antigos moradores dos três bairros da zona portuária – Gamboa,
Saúde e Santo Cristo – sofreram com o maior processo de remoção da história da cidade segundo
o Jornal do Brasil, em que cerca de 90 mil pessoas foram atingidas, promovendo mais despejos
que Pereira Passos e Carlos Lacerda juntos.
As palavras desse morador mostram como foram feitas as desapropriações dos imóveis:
Vivemos oito anos da nossa vida em um casarão (...) onde virou o Boulevard
Olímpico (...) e eles tiraram da gente e queriam colocar a gente em uma área de
risco, expulsaram a gente, eu acordei de manhã com a polícia dentro de casa,
guarda municipal, assistente social (T. B., 23 anos).

Por outro lado, todas essas mudanças na materialidade do espaço e consequentemente no
seu valor, fizeram com que a percepção dos moradores da cidade sobre o local se transformasse,
fazendo com que a população o frequentasse mais, seja para o lazer ou para passeios culturais, e
que criassem laços e vissem esse espaço como um lugar para o entretenimento. Diferente da
percepção que se tinha antes, evidenciada na música de Billy Blanco, Praça Mauá, gravada no
início da década de 1960 que descrevia essa praça como feia e mal falada e lugar onde se tinham
“mulheres da madrugada”.
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5. Conclusão
Antigamente, a tendência era que as classes com maior renda ocupassem as áreas mais
centrais das cidades em busca de um maior acesso às possibilidades de transporte e de consumo,
restado para a classe baixa residir nas periferias, onde eram excluídos e a partir disso surgiu o
dilema centro X periferia. As favelas também eram as possibilidades de moradias para as pessoas
com baixa renda quando eram expropriadas, como foi o caso da destruição do Cortiço Cabeça de
Porco em 1893 que levou a ocupação do Morro da Providência, a primeira favela do Brasil.
Com o tempo, em busca de um consumo maior do espaço, as classes média e alta
começaram a ocupar as áreas mais periféricas, construindo grandes condomínios fechados, como
o Alphaville. Como essa população tem condições de adquirir carros, a questão do tempo gasto
para se transportar de um local para outro e a do conforto nesse período não foi um problema,
sendo assim esse novo conceito de ocupação fez com que a classe baixa fosse deslocada para
áreas mais distantes ainda das centrais, pois já não conseguiam se manter naquela determinada
região. Dessa forma, as áreas centrais se tornaram mais chamativas para a concentração de
emprego, propiciando os chamados vazios urbanos. O interessante nesse processo é que a cidade
deixa de ser o espaço do consumo, para que a partir de novos modelos de ocupação urbana ocorra
o consumo do espaço, tornando-o uma mercadoria.
No Rio de Janeiro, depois de anos da mídia afirmando que a sua área central estava em
crise e depredada, o que é uma estigmatização territorial, surgiu o Projeto Porto Maravilha com a
intenção de “revitalizar” o centro para que houvesse um maior interesse das classes média e alta
voltarem a ocupar essa região, no intuito de promover a gentrificação, mas não é isso que vem
acontecendo. Logo, houve um grande investimento e uma grande expropriação de pessoas, o que
demonstra que não é somente a ausência de planejamento urbano que provoca a desigualdade
social.
Sendo mais pontual para as transformações na Praça Mauá, antes e depois do PPM,
podemos observar diversos símbolos, alguns permaneceram ao longo dos anos, outros foram
retirados ou construídos. Esse projeto modificou muito o local e consequentemente a vida das
pessoas que tem uma relação com o mesmo, que atualmente é utilizado para o lazer e para
empreendimentos turísticos, o que não ocorria há alguns anos devido à violência e a poluição visual
que se tinha com o viaduto.
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Eixo 2: Dinâmicas e relações no campo
Resumo Expandido

A EXPANSÃO DO CAPITALISMO NO CAMPO: possíveis relações entre renda da
terra e questão ambiental

Alex Perim Martins
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: aperimm@gmail.com

1. Introdução

Partimos do pressuposto de que é possível estabelecer uma relação direta entre a destruição
ambiental e o funcionamento da economia mundial nos últimos quatro séculos, aproximadamente.
Neste período, marcado pelo desenvolvimento do capitalismo, pelas revoluções burguesas e
industriais e pelo avanço da financeirização, o processo de acumulação do capital e sua constante
busca e pressão sobre os recursos naturais se expandiu incorporando novos territórios e, nestes,
estabelecendo uma lógica na qual os bens disponíveis no ambiente natural estão disponíveis à
transformação em valores de troca através do processo capitalista.
O resultado foi a eclosão de uma crise ecológica que se mostra de forma mais evidente a
partir da segunda metade do século XX e se materializa no campo na medida em que o capital
avança transformando a agricultura em fonte de acumulação para a indústria e o capital financeiro,
degradando, assim, o homem e a natureza.
Entendemos que a existência da renda da terra moderna32, fruto da economia capitalista e
do estabelecimento da propriedade privada sobre o solo, exerce papel fundamental não só nos
mecanismos de exploração do campesinato através da sujeição da renda camponesa ao capital
(MARTINS, 1981), mas também, tem ligação direta com a degradação ambiental. É essa relação
que pretendemos apontar nos próximos parágrafos.

2. Metodologia

32

Devido ao curto espaço disponível não poderemos analisar os diferentes tipos de renda da terra. Para
isso consultar: Marx (2017), Kautsky (1980) e Bartra (1979).
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O presente trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica relacionada ao arcabouço teórico
do pensamento marxiano e marxista. Para entender a expansão do capitalismo no campo e a renda
da terra, nos apoiamos nos escritos de Marx, Kautsky, Samir Amin, Kosta Vergoupolos e José de
Souza Martins, principalmente. Meszáros, Foster e Lowy, entre outros, são referências em nossa
discussão sobre a questão ambiental. Consideramos fundamental a dimensão espacial e conflitiva
que a categoria de análise território pode fornecer para o presente debate e, assim, os trabalhos de
Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Bernardo Fernandes Mançano, Eliane Tomiase Paulino adquirem
grande importância. Definimos, assim, nossa intencionalidade e encaminhamento das análises a
partir do Materialismo Histórico e Dialético e, dessa forma, acreditamos promover um
desenvolvimento satisfatório da problemática proposta.

3. Resultados e discussão.

Podemos constatar facilmente um amplo controle do capital sobre a agricultura e,
consequentemente, sobre os territórios camponeses e seus recursos, que se intensificou
rapidamente na atual fase do capitalismo, classificada como capitalismo financeiro. Tal controle se
dá por diversos mecanismos como a compra de ações por parte dos bancos e de empresas que
atuam na agricultura como forma de aplicar excedentes financeiros, a dolarização da economia
mundial, as regras de livre comércio, o crédito bancário e o abandono, por muitos países, de
políticas públicas de proteção à economia camponesa e ao meio ambiente. Dessa forma, a relação
entre agricultura e desenvolvimento capitalista adquire centralidade e, na medida em que essa
relação se aprofunda, cresce o peso da renda da terra e sua influência sobre a degradação
socioambiental.
Nesse sentido, primeiramente, é importante recordamos que Marx (2017) nos ensina que
não podemos confundir o mecanismo de renda pré-capitalista com a renda moderna. Esta é
resultado de uma importante transformação realizada pelo modo capitalista de produção. A renda
moderna consiste em uma fração da mais-valia, é sobra acima do lucro médio realizado pelo
capitalista. Não é o camponês que a paga diretamente como no sistema feudal, não é um tributo
pessoal. A renda moderna é paga pela sociedade como um todo e resulta do fato de que uma classe
possui o monopólio da terra.
Funcionando como mecanismo de acumulação, o capital age no sentido de se territorializar
onde a renda da terra é alta ou, onde a renda é baixa, fornecer condições de produção aos
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camponeses, drenando sua renda por meio do controle sobre o crédito, o modelo de produção, o
preço e a circulação das mercadorias (MARTINS, 1981), ocasionando a monopolização dos
territórios camponeses (OLIVEIRA, 2002).
Dentro dessa perspectiva, podemos observar que a existência desse sobrelucro atrai e
impulsiona a expansão dos territórios do agronegócio, ou a sujeição dos territórios do campesinato
aos interesses do capital, e com isso reafirma o modelo agroquímico assentado em latifúndios
agroexportadores e responsável por agravar a degradação da natureza e do homem. Esse processo
é extremamente significativo em países que, a exemplo do Brasil, reforçam sua posição de provedor
de gêneros agrícolas no interior da Divisão Internacional do trabalho. Dessa forma, estabelecem
uma estratégia de busca pela renda fundiária como fonte central de acumulação de capital em suas
economias gerando, assim, profundas consequências socioambientais que mereciam ser melhor
avaliadas, colocando em xeque a escolha por esse modelo de desenvolvimento.
A separação entre propriedade solo e exploração do mesmo, base da renda capitalista,
representa um fator que dificulta de forma significativa uma agricultura racional. Economistas
clássicos como James Anderson já explicavam que o estabelecimento de contratos temporários
desestimulava os arrendatários capitalistas de adotar qualquer cuidado com o solo, interessando
aos mesmos apenas o maior lucro possível durante o período de vigência do contrato (FOSTER,
2014). Dentro da mesma perspectiva, mas se referindo aos proprietários fundiários, Harvey (2016,
p.233) lembra que o “controle que a classe rentista [...] exerce sobre os ativos e os recursos
‘naturais’ permite que crie e manipule a escassez e especule sobre o valor dos ativos que controla”.
Outra análise a ser feita sobre os efeitos que a renda moderna exerce sobre o meio ambiente
diz respeito à expansão do capital sobre terras virgens no intuito de dota-las de valor de troca e,
ainda, apropriar-se gratuitamente de condições “dadas pela natureza” a exemplo de minérios,
madeira ou da fertilidade do solo virgem, esta sendo fonte de renda diferencial. Nesse contexto,
podemos interpretar a criação de Unidades de Conservação como uma tentativa de retardar esse
avanço, e que sinaliza que, na verdade, a propriedade privada, e não a coletiva, é que impulsa a
degradação ambiental (FOLADORI, 2001). Nesse sentido, vale lembrarmos que a expansão
agrícola das últimas décadas sustenta seu crescimento tanto pela ampliação horizontal das áreas
ocupadas com monoculturas, como pela utilização do pacote agroquímico no intuito de elevar a
produtividade e, assim, obter rendas fundiárias extraordinárias.
Podemos ainda, apontar que a valorização capitalista do solo tem relação direta com a
especulação imobiliária e esta, obviamente, com uma série de problemas que contribuem para a
insustentabilidade tanto do meio urbano como do rural. O preço do solo, assim como os valores
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pedidos pelo arrendamento, tem ligação direta com o montante que o proprietário recebe na forma
de renda terra. Tal relação é válida, inclusive, para os terrenos que se encontram improdutivos, já
que o preço e sua possível elevação são determinados pelas características (fertilidade, localização
etc.) semelhantes encontradas nos solos vizinhos (FOLADORI, 2001).
Dessa forma, podemos sinalizar uma série de relações que colocam a existência da renda
capitalista e, consequentemente, da propriedade privada do solo (renda absoluta) e da concorrência
intercapitalista (renda diferencial), no cerne da problemática ambiental, na qual há uma crescente
pressão sobre os recursos naturais e sobre os territórios, especialmente aqueles dotados de
vantagens locacionais.

4. Considerações finais.
Entendemos que a tardia penetração da questão ambiental no debate marxista tem gerado
significativos frutos na medida em que estabelece uma crítica incisiva sobre a economia capitalista
e a dinâmica do capital situando a atual crise ecológica como fruto destas. Vale então citar Harvey
(2016) quando afirma que devido à impossibilidade do capital alterar sua dinâmica de decomposição
da natureza em mercadoria e propriedade privada, a crítica ecológica que pretenda ter alguma
profundidade deve partir da premissa do anticapitalismo.
A chamada agricultura moderna, e sua forma de grandes explorações monocultoras, trazem
significativas implicações negativas gerando um processo de dupla exploração que atinge de forma
intensa o que Marx já considerava como as duas grandes fontes de riqueza: a terra e o homem.
No presente trabalho, estabelecemos um esforço no sentido de desenvolver alguns
apontamentos iniciais sobre uma análise que, a nosso ver, ainda não vem sendo ainda muito
explorada dentro da questão ambiental e que se materializa no papel da renda da terra capitalista
no processo de degradação ambiental.
Obviamente, em tão poucas linhas não seria possível uma análise aprofundada sobre a
questão, esperamos, porém, que os apontamentos realizados sirvam para reforçar que a
possibilidade de existência de uma classe rentista que se beneficia de seu monopólio sobre a terra
e os recursos naturais merece ocupar lugar de destaque nos debates sobre a questão ambiental.
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PESQUISA-AÇÃO: desafios de uma metodologia participativa a partir de interações
dialógicas
Bárbara Fernandes Moreira
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: barbara.fm.5@hotmail.com

1. Contextualização
A pesquisa que estamos construindo no âmbito da Pós-graduação em Geografia, surge
como um desdobramento de estudos realizados durante a graduação, a partir do programa de
extensão: “Ecomuseus de Comunidades Negras da Zona da Mata Mineira: entre sabores e
saberes”, do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Desde então, estudamos com a comunidade quilombola Colônia do Paiol, que está
localizada no município de Bias Fortes, na Zona da Mata mineira. Essa comunidade se formou em
meados do século XIX, a partir da doação de terras por parte do fazendeiro José Ribeiro Nunes a
nove de seus escravos forros, através de um testamento que teve seu registro datado entre 1890 e
1891(SILVA, 2005).
Nossos diálogos com as comunidades com as quais trabalhamos ocorrem por meio de
trabalhos de campo e observação participante, alicerçando-os, acima de tudo, em uma pesquisaação, buscando sempre praticar a comunicação defendida por Paulo Freire (1985). Nesta
perspectiva, nossas pesquisas são construídas em um formato dialógico, a partir das demandas
que nos são apresentadas pelos moradores de Colônia do Paiol, no decorrer de nossos trabalhos
de campo. Entre tantas demandas com as quais nos deparamos e que (infelizmente, mas, não
despropositadamente) são corriqueiras à comunidades tradicionais no país, uma das principais é a
necessidade de se criar alternativas para a geração de renda e melhoria da qualidade de vida da
população local, sem que precisem se ausentar de seu território, com o qual possuem mais do que
vínculo afetivo, vínculo identitário.
Como dito na apresentação deste texto, para a construção de uma dissertação de mestrado,
optamos por dialogar com outros atores de Colônia do Paiol. Até então, nossas ações eram
construídas conjuntamente com a Associação Quilombola Colônia do Paiol (AQUIPAIOL), que se
expressa como a principal organização de representatividade local. Ainda que estas construções
tenham se configurado de maneira próspera, resultando na realização e participação de eventos
dentro e fora da comunidade, a diretoria da AQUIPAIOL é formada basicamente por
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pessoas/membros já em fase adulta, que se preocupam e cumprem seu papel de representantes
de Colônia. No entanto, o contato com os jovens, mais do que um ensejo nosso, é também outra
demanda apresentada pelos moradores com os quais dialogamos até aqui, tendo em vista as
limitações de acesso à educação e trabalho, para aqueles jovens que decidem por permanecer em
seu território.

2. Da escolha do método de campo
[...]educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que
pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais
– em diálogo com aquêles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que
êstes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem,
possam igualmente saber mais. (FREIRE, 1985, p.15)

Para que possamos melhor nos fazer entender acerca da escolha dos métodos utilizados
em campo, de antemão precisamos expor as motivações que nos conduziram à pesquisa-ação
como alicerce deste trabalho. O programa de extensão que nos incentivou a enveredar pelas
discussões sobre comunidades quilombolas, baseia-se primordialmente na Comunicação
enunciada por Paulo Freire (1985). Ou seja, compreendendo que não existem formas de saberes
superiores a outras, acreditamos que o ato de pesquisar se consolida em uma constante troca de
saberes, em que pesquisador e pesquisado estão, a todo tempo, educando e sendo educados.
Nesse sentido, ainda corroborando com o que nos traz Paulo Freire (1985), nos esquivamos da
prática de um “extensionismo” “assistencialista” – aquele que por vezes é praticado reafirmando a
hegemonia dos conhecimentos técnicos e científicos sobre os conhecimentos populares - à medida
que tentamos nos aproximar das comunidades, por meio de interações dialógicas. Entendendo que,
muito mais do que um objeto de estudo, estes grupos são protagonistas e multiplicadores de sua
própria história.
Precisamos ainda deixar claro que, como nos demonstra Thiollent (2007), ainda que se
confunda pesquisa com observação participante e pesquisa-ação, no início deste texto nos
referimos as duas como metodologias de trabalho pois, apesar de ambas serem alternativas a
pesquisas tradicionais, a pesquisa-ação possui caráter social, ações planejadas e coletivas, visando
transformações e/ou solução de problemas concernentes ao grupo com o qual se interage. Thiollent
(2007) ressalta também que, ao contrário do que críticos da pesquisa-ação pronunciam, este
método não subestima a teoria. Apenas elege a empiria como ponto de partida, invertendo o
percurso previsto pelas pesquisas convencionais.
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Posto isto, podemos retomar o trajeto percorrido na realização de nossos trabalhos de
campo e a construção de uma nova perspectiva de pesquisa. Como já dissemos, até então, nossas
ações com a comunidade Colônia do Paiol eram construídas, principalmente, a partir do diálogo
com os membros da Associação. Com este grupo, promovemos oficinas, rodas de conversa, ações
dentro da escola da comunidade – com participação das famílias das crianças que ali estudam, das
próprias crianças e das professoras. Por meio do fortalecimento do intercâmbio entre a comunidade
e as Universidades Federais de Juiz de Fora e de Viçosa, propiciamos que uma das moradoras de
Colônia, que é também professora, ministrasse as aulas de abertura dos dois módulos do curso de
extensão “Diálogo entre escolas e saberes tradicionais: quilombolas, campesinos e indígenas”,
realizados no ano de 2016. Com as turmas desse mesmo curso (que eram formadas por
professoras e professores de educação básica da rede estadual de ensino), promovemos trabalhos
de campo no Paiol, que se desdobraram e resultaram no incentivo a outras pesquisas.
No emaranhado desta constante troca de saberes, viemos formatando nossas pesquisas.
Do estreitamento do contato e vínculo com Colônia do Paiol, começamos a compreender melhor
suas demandas, suas angústias e seus sonhos. Compreensão esta que nos permite questionar a
imparcialidade do pesquisador em relação ao seu objeto de estudo como, invariavelmente,
defendem as correntes mais tradicionais do saber-fazer científico. Ora! Perante o cenário político e
social em que vivemos, tratar de uma comunidade tradicional à luz do debate acadêmico; escolher
como método a pesquisa-ação enquanto ferramenta facilitadora de aprendizagem tanto para o
pesquisador como para o grupo analisado (THIOLLENT, 2007); somados ao esforço de se promover
um diálogo horizontal entre saber popular e saber científico; se não é um ato de militância, no
mínimo, é um ato ideológico e político.
E desse entremeio de expectativas, angústias e sonhos da comunidade, convergentes à
preocupação de se elaborar uma pesquisa que transponha os muros da universidade e que retorne
à população que a financia com algum legado, decidimos por conciliar um sonho e uma demanda
da comunidade Colônia do Paiol, em uma mesma pesquisa. O sonho está atrelado à salvaguarda
de seus costumes, práticas e manifestações culturais. Buscando a valorização e reconhecimento
de seus elementos identitários, enquanto patrimônios culturais e imateriais do local. Já a demanda,
se refere à necessidade, inúmeras vezes reforçada em nossas conversas com a Associação, de se
trabalhar com os jovens, sobretudo, tentando provocar uma ampliação de seus olhares, para aquilo
que legitimamente lhes pertence. Para além disto, nosso principal objetivo ao escolhermos a
pesquisa-ação é que todo o processo de reconhecimento deste patrimônio, que emana do território
e dos vínculos que Colônia possui com a terra, seja realizado com o protagonismo desses jovens
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que estão se dispondo a estudar conosco. Como bem pontua Paulo Freire (1996), o reconhecimento
do valor do fenômeno de salvaguarda e as transformações que podem emergir deste fenômeno,
mais do que reforçar a identidade de uma comunidade, são formas de se resguardar a autonomia
de um grupo social.
No entanto, toda a mudança de perspectivas a que nos propomos, em relação aos grupos
com os quais trabalhamos, nos desafiam a repensar as ferramentas para estabelecermos uma
pesquisa-ação coerente, que corresponda as expectativas da comunidade e que, de alguma
maneira, contribua para que os jovens envolvidos se sintam contemplados e interessados naquilo
a que este estudo se debruça. Thiollent (2007) nos alerta sobre os cuidados indispensáveis para
que uma pesquisa-ação obtenha resultados satisfatórios em mão dupla - tanto para quem a propõe,
quanto para quem com ela interage:
Quando se trata de uma ação de caráter cultural, educacional ou político, os
pesquisadores e participantes devem estar em condição de fazer uma avaliação
realista dos objetivos e dos efeitos e não ficarem satisfeitos ao nível das declarações
de intenção (como muitas vezes ocorre). O desenrolar e a avaliação de uma ação
cultural são talvez mais difusos e menos evidente do que no caso de atos técnicos
bem definidos. (THIOLLENT, 2007, p.46).

Pensando nisto, tomamos como ponto de partida para a definição das ferramentas que
utilizaremos para a configuração de uma pesquisa-ação, conversas informais com alguns jovens
durante a realização de dois trabalhos de campo, ocorridos em setembro e outubro de 2017. Nestas
conversas procuramos nos (re)apresentar pois, apesar de muitos deles já nos conhecerem pelas
frequentes visitas ao Paiol, o contato direto ainda não havia acontecido ou acontecera
superficialmente. Também aproveitamos a oportunidade para contar um pouco do que viemos
estudando junto com a Associação nesse meio tempo e, para começar a expor a proposta desse
novo trabalho. Cuidamos para que todos estes jovens pudessem demonstrar aquilo que pensam
sobre a proposta, sobre a comunidade em si e sobre as suas expectativas. Desse diálogo, já
começamos a ouvir histórias e estórias. Inúmeras ideias surgiram e, inclusive, a ideia de se criar
um centro cultural, onde se pudesse constituir um acervo, realizar os festejos, ensaios e
apresentações dos grupos culturais, como a congada, o maculele33, o teatro e o grupo de pagode.
Observando as expectativas desses jovens, consideramos que não apenas precisamos de
ferramentas interativas, como também que estas ferramentas se estabeleçam como espaços de
fala. Portanto, elegemos o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) como principal ferramenta para o

33

A congada e o maculele são manifestações culturais afro-brasileiras, que são apresentadas por danças e
cantos que se expressam como instrumento de luta e resistência, contando histórias sobre o sofrimento do
povo negro no período de escravidão.
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início de nossos trabalhos. Esta escolha se justifica, sobretudo, por se tratar de uma ferramenta
primordialmente de diálogo. Para além disto, ao mesmo tempo que se porta como “uma estratégia
eficiente de promoção da participação” (FARIA; NETO, 2006, p.13), o DRP permite o uso de uma
linguagem comum ao grupo, a participação independente do grau de alfabetização – evitando
constrangimentos que talvez pudessem ser causados pela escolha de ferramentas muito
rebuscadas -, fomentar debates a partir dos olhares da população em questão. Ao mesmo tempo
em que também contribui para que o pesquisador compreenda melhor a realidade em análise, lança
desafios. Seja em sua postura como mediador, seja na garantia de que todos os atores envolvidos
efetivamente participem, ou no cuidado em não influenciar respostas, evitando atribuir o seu ponto
de vista, quando o espaço exigir protagonismo das pessoas que estão interagindo com o estudo.
Para além dos cuidados supramencionados, consideramos indispensável nos atentarmos
para que nossas ações não configurem aquilo que Paulo Freire (1985) denomina por “invasão
cultural”, de modo a não promover uma falsa participação dos jovens de Colônia. Como dito no
início do texto, não mediremos esforços para que esta pesquisa de fato deixe um legado para a
comunidade. Se não como um instrumento inicial para a salvaguarda do patrimônio cultural e
imaterial, pelo menos como um vetor de incentivo à interação e engajamento dos jovens em prol de
sua comunidade, sua cultura e seus processos de resistência.
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MORADIA E TRANSUMÂNSIA DE COMUNIDADES TRADICIONAIS NA PORÇÃO
MERIDIONAL DA SERRA DO ESPINHAÇO EM MINAS GERAIS
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E-mail: mclaracerqueira@gmail.com

1. Introdução
A moradia é questão de importância extrema para a vida em sociedade, e é amplamente
estudada por diversos campos da ciência há muito tempo. Existem muitos estudos que tratam da
habitação em diversos contextos espaço-temporais, e o assunto deve ser revistado constantemente
conforme as mudanças que marcam o processo de sociabilidade humana.
Como a maior parte da população brasileira é urbana – mais de 84%, segundo dados do
IBGE (2010) – os estudos que tratam da habitação realizados no Brasil são voltados usualmente
para esta realidade, o que faz com que a moradia campesina seja assunto pouco tratado e, quando
o é, normalmente está ligado a ações de políticas públicas, e não há muitos casos de estudos em
situações em que os agentes protagonistas da produção do espaço e da moradia são os
camponeses que encontram-se em conflito com outros agentes.

2. Os quilombolas em Diamantina/MG
Um aspecto fundamental para a formação do território brasileiro foi o processo de ocupação
e colonização da América Latina pelos europeus. Os portugueses dominaram o Brasil de maneira
exploratória, e nas cidades que por algum tempo geraram muita riqueza econômica para as elites,
a população local tinha fortes traços de miséria, e todas elas – inclusive do interior de Minas Gerais
– foram abandonadas após o período de lucro farto terminar (GALEANO, 2015). É necessário
pensar na cultura destes locais além do período do auge de cada ciclo econômico histórico, e para
isso devem ser considerados os habitantes que ali permaneceram, bem como aqueles que não
eram do grupo dominante e resistiram bravamente aos tempos de decadência. Nesse sentido, a
cidade de Diamantina/MG, onde localiza-se a comunidade tradicional quilombola de apanhadores
de flores da Mata dos Crioulos, mostra-se um relevante caso, pois teve seu ápice econômico com
a mineração de diamantes (que ainda ocorre), e os grandes mineradores, com o apoio da Igreja e
do Estado – agentes de poder neste contexto – foram os responsáveis pela consolidação da
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ocupação do núcleo urbano. A cidade e seu “núcleo histórico” são reconhecidos mundialmente
como patrimônio histórico, e as áreas rurais ou da periferia urbana são recorrentemente deixadas
de lado em relação a visibilidade – seja ela turística ou não –, acesso a políticas públicas e sua
relevância social, cultural, econômica, política e ambiental não são consideradas.
Os apanhadores de flores são comunidades tradicionais que habitam esta região e têm como
principal atividade socioeconômica a extração de espécies de flores conhecidas como Semprevivas34. Eles encontram-se principalmente na porção meridional da Serra do Espinhaço, no Vale do
Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, nas proximidades de Diamantina/MG, e estão nas áreas
rurais desta cidade e de outras do entorno. Estas comunidades passam por diversos conflitos
territoriais devido a implantação de Unidades de Conservação (UC) em territórios que anteriormente
eram utilizados por eles para a colheita das diversas espécies de flores, do qual retiram seu sustento
econômico com a comercialização destas, secas in natura ou em forma de artesanato. Estas
comunidades se organizam através da Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades
Extrativistas do Cerrado (CODECEX), que articulam a luta desses povos. A comunidade a ser
investigada neste trabalho é a Mata dos Crioulos, localizada no município de Diamantina, território
localizado entre duas UCs: o Parque Nacional das Sempre-Vivas (PARNA Sempre-Vivas) e o
Parque Estadual do Rio Preto, ambas com restrição de uso do espaço com a justificativa de
preservação da “natureza” forjada pelo ideologia burguesa (SMITH, 1988), discussão na qual
Monteiro (2011) faz um extensivo estudo que identifica a delimitação destas áreas como reserva de
valor. Os quilombolas desta comunidade praticam a transumância, o que significa que as famílias
têm duas moradias que são ocupadas em determinada época do ano, atividade que está ligada ao
sustento econômico da extração de flores. Na maior parte do ano, a residência fixa das famílias
está no pé da Serra, em construções chamadas de Ranchos, com características arquitetônicas
semelhantes umas às outras e; na época da colheita das flores, durante algumas semanas no ano,
as famílias migram para as Lapas, que são as residências localizadas no alto do morro, onde estão
os campos em que colhem as espécies. As Lapas são formadas a partir de falhas na Serra,
apresentando aberturas com espaço suficiente para abrigar as famílias, sendo fechadas com
métodos construtivos a base de terra e outros materiais disponíveis no entorno imediato. Ao fazer
este movimento de transumância, as famílias levam consigo os elementos que julgam necessários
34

A extração de flores sempre-vivas é uma característica de comunidades tradicionais da porção meridional da Serra
do Espinhaço. Essa denominação das ‘flores’ refere-se “às inflorescências esbranquiçadas com formato de
‘margaridinha’; e aquelas com outras formas e cores são chamadas de ‘botões’ ” (MONTEIRO, 2011, p. 161). Os
apanhadores diferenciam as espécies entre ‘sempre-vivas’ e ‘botões’, enquanto quem as compra refere-se a elas
apenas como ‘sempre-vivas’, depois que passam por um processo de seca, que preserva sua forma e cor. São
coletadas também folhas, frutos secos e sementes, que são a principal ‘mercadoria’ destas comunidades tradicionais.
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para a sobrevivência. Levam também suas criações, para que não fiquem sem cuidados e tudo que
for necessário para este transporte. Entretanto, a implantação destas UCs foi fator decisivo para o
cerceamento desta prática: as Lapas agora localizam-se dentro das áreas protegidas, e a
comunidade tem acesso restrito a elas. A intenção desta pesquisa é compreender como a prática
da transumância acontece e as condições objetivas que possibilitam ou impedem este movimento
espacial.
Oliveira (2005) ao debruçar-se sobre a análise da situação campesina brasileira na
atualidade, aponta que a lógica da constituição do território se dá de forma contraditória:
ao mesmo tempo que segue reproduzindo relações especificamente capitalistas
mais avançadas, produz também, igual e contraditoriamente, relações nãocapitalistas de produção e de trabalho, como as relações camponesas de produção,
a peonagem, etc.; todas necessárias à sua lógica de desenvolvimento (OLIVEIRA,
2005, p. 74).

Com tal afirmação, compreendemos que o sistema de produção capitalista necessita de
outras formas de produção para sua própria reprodução, evidenciada em sua contraditoriedade
interna que apenas pode ser superada em uma situação de emancipação humana, por caminhos
ainda não trilhados pela humanidade.
É urgente, então, a tentativa de criar alternativas que possibilitem a emancipação e a própria
existências destas comunidades, que por vezes não são reconhecidos como sujeitos de direito, e
até sua existência é negada. Para isso deve-se compreender os processos de produção do espaçotempo em sua totalidade, para não cairmos numa crítica anticapitalista romântica de origem
irracional – como exemplifica Lukács (2010). Frequentemente estudos que tratam de questões
relativas à cultura exaltam a subjetividade como objeto de análise em detrimento da realidade de
fato, sem compreender a objetividade e a subjetividade como uma unidade relacionada a partir da
atividade sensível e prática de acordo com a Teoria das Abstrações de Chasin (2009), que é a
forma como buscamos compreender a realidade no presente trabalho. Essa teoria, de modo
simplificado, compreende que para realizar um estudo científico, a situação empírica deve ser
transposta ao pensamento na forma de abstrações razoáveis, que serão então lapidadas e
pensadas de maneira profunda, para que seja feito o caminho de volta para a realidade empírica,
porém o ponto alcançado será o do concreto pensado. Nessa perspectiva materialista de análise
do real, devemos compreender a dialética como movimento da realidade objetiva, e não como algo
compreendido no pensamento, então ele pode estar evidente apenas no momento de exposição, e
não no momento de investigação. Assim, o presente trabalho encontra-se em um momento de
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investigação e introdução da pesquisa, o que impossibilita tratar da realidade concreta como ela é,
e apenas apresentar as indagações iniciais.

3. A questão da moradia camponesa quilombola na Mata dos Crioulos
A comunidade da Mata dos Crioulos está localizada na porção meridional da Serra do
Espinhaço em Minas Gerais, no município de Diamantina, conhecido mundialmente como
patrimônio cultural da humanidade, devido à seu histórico de colonização portuguesa e a mineração
de pedras preciosas. A população negra que ocupou a região foi trazida no regime de escravidão
de várias regiões da África, e a atividade da mineração, diferentemente das plantações de cana-deaçúcar no Nordeste do Brasil, necessitava aglomerados urbanos para concentração do poder
econômico. Os escravos realizavam seu trabalho nas minas mas não habitavam no mesmo local
de trabalho, como era o caso dos Engenhos de Açúcar. Foi no ano de 1729 que foi “descoberta” a
presença de diamantes na localidade (IBGE, 1959), dando origem a uma ocupação marcada pela
sedução da riqueza rápida, consolidando uma pequena parcela da aristocracia mineradora como
detentora do poder e dos meios de produção e o restante da população em notável pobreza. Alguns
anos depois, a Coroa Portuguesa iniciou o processo de legalização da atividade de extração mineral
e sua respectiva tributação. Simultaneamente a este poder estatal, os representantes da Igreja
Católica também se instalaram na localidade com os fins de catequização da comunidade negra
que chegava para servir aos senhores do minério, consolidando, posteriormente, a tríplice aliança
que ainda hoje é de notável poder no município: a elite burguesa, a Igreja e o Estado.
Para compreender melhor a questão da moradia é necessária uma investigação acerca da
questão fundiária, que remete aos tempos da colonização brasileira, podendo hoje ser estudada a
partir da relação entre a cidade e o campo. A cidade não é capaz de produzir tudo o que consome,
ou pode-se afirmar até que ela não produz, apenas centraliza as criações (LEFEBVRE, 2001).
Considerando-a, de acordo com Lefebvre, como centralidade das decisões políticas e econômicas,
cremos que é neste espaço e pelos cidadãos urbanos que são definidas as determinações acerca
do espaço rural, e que os campesinos podem ser considerados subalternos. Apesar das cidades
apresentarem uma dependência do campo em questões ligadas ao abastecimento, o caráter de
centralidade é determinante nesta relação de poder.
Ferro (2006) ao dissertar a respeito da casa popular no Brasil, elenca pontos importantes
para a compreensão de como são construídas as moradias da maior parte da população do país,
cada grupo com suas peculiaridades, como é o caso da Mata dos Crioulos. Os materiais utilizados
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na construção são preferencialmente itens disponíveis em seu entorno, com pouco ou nenhum
custo. As técnicas utilizadas provém do conhecimento popular, provavelmente herdadas de seus
antepassados que ali se instalaram há muitos anos. A respeito do uso da casa, este “não é envolvido
por qualquer fetiche (...) A casa é feita para servi-lo e serve-se naturalmente dela” (FERRO, 2006,
p. 63). Alguns pontos devem ser aprofundados em relação à moradia campesina quilombola, mas
podemos considerar, em concordância com o autor que “a produção, aqui, não é guiada pelo lucro,
pelo valor de troca” (p. 67).
Apesar de haver uma infinidade de estudos a respeito da questão da moradia, podemos
perceber alguns pontos pouco aprofundados a esse respeito. A moradia campesina envolve fatores
diferentes de produção em relação à habitação urbana – tema recorrentemente estudado pela
ciência. As relações entre cidade e campo, apesar de bastante estudadas nos campos da produção
do espaço, muitas vezes ressaltam a reprodução de uma visão de mundo engessada pelos modos
de produção capitalista com características dicotômicas, e a compreensão do processo de produção
da natureza serão uma tentativa de conhecer de forma mais profundamente a realidade da
comunidade da Mata dos Crioulos e seus conflitos. Ao considerar que a sociedade e a natureza são
uma unidade, ao invés de considerar a natureza como externa à sociedade ou universal a ela, de
acordo com o que é defendido por Smith (1988), será possível mensurar as relações de produção
capitalistas com a natureza, portanto, o processo de produção da natureza e a produção do espaço.
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Eixo 2: Dinâmicas e relações no campo
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Resumo
O presente trabalho visa compartilhar novas reflexões que vem emergindo no transcurso de nossa trajetória
acadêmica no decorrer da constante (re)construção da pesquisa de dissertação de Mestrado intitulada
“Interveniências do Estado e o direito ao território quilombola na Zona da Mata mineira” desenvolvida neste
Programa de Pós-Graduação em Geografia. O principal objetivo que perpassa esse artigo é compreender
quais e como são as relações entre as comunidades remanescentes de quilombos e o Estado brasileiro,
enfatizando-se aquelas relacionadas à regularização fundiária dos territórios quilombolas. Para isso,
promoveu-se diálogos interdisciplinares entre a Geografia e a Ciência Política, a fim de melhor entender os
pilares que fundamentam o processo de formação e consolidação do modelo de Estado instituído. Desta
forma, foi possível construir uma análise crítica sobre a função das associações quilombolas neste decurso,
já que são tanto as instituições administrativas-burocráticas que promovem essa interlocução, como também
são aquelas que possibilitam a (re)apropriação das estratégias do sistema-mundo moderno-colonial, a fim de
viabilizar o giro decolonial.
Palavras-chave: comunidades quilombolas; Estado brasileiro; direito ao território

1. Introdução
A luta pelo acesso e garantia ao direito constitucional referente à titulação dos territórios
quilombolas tem sido a principal temática abordada em nossas produções anteriores, o que
consequentemente, evidencia o transcurso que temos trilhado a fim de entender e analisar quais
são os possíveis entraves e desafios que estão por detrás da plena efetivação do exercício da
cidadania e da promoção da justiça social junto à essas populações. Neste sentido, a proposta de
dissertação de Mestrado aflora-se a partir da incongruência presente entre o ideário de equidade
aludido na promulgação da Constituição Federal de 1988 e a identificação de ações contraditórias
promovidas pelo Estado brasileiro no decorrer deste período, principalmente em relação àquelas
relacionadas às comunidades remanescentes de quilombos (BARRETO; SILVA, 2012; SILVA,
2016; SILVA; CARNEIRO, 2016a; SILVA; CARNEIRO, 2016b; SILVA; CARNEIRO, 2017).
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Ao se refazer o retrospecto sobre a aplicabilidade do artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) - norma jurídica que define a titularidade dos territórios
quilombolas – observa-se a disparidade existente entre o quantitativo de comunidades quilombolas
certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) e aquelas que possuem os títulos definitivos
emitidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). De acordo com dados
divulgados por esses órgãos relativos ao período até agosto deste ano, foram certificadas
aproximadamente 3.01035 comunidades quilombolas, sendo que 1.675 possuem processos
abertos no INCRA e apenas 16836 destas finalizaram as etapas37 que culminaram nos títulos
definitivos de seus territórios (CPI, 2017; FCP, 2017; INCRA, 2016).
Logo, a acentuada discrepância que permeia o processo de regularização fundiária dos
territórios quilombolas escancara a necessidade de se questionar o real papel desempenhado pelo
Estado brasileiro, entendendo-o como agente-ator responsável pelo acesso e pela promoção dos
direitos38 estabelecidos pelo corpo jurídico-normativo, sejam aqueles relativos aos aspectos
culturais tanto aos voltados para os territoriais (SILVA; CARNEIRO, 2016b). Eis aqui, portanto, o
nosso mais novo desafio: compartilhar as reflexões apreendidas no processo contínuo de
(des)construção desta pesquisa a partir da emergência de novas inquietações promovidas pelas
leituras, pelos debates e pelas provocações oriundas do diálogo entre dois campos das Ciências
Humanas, a saber, a Geografia e a Ciência Política.
Nesse sentido, almeja-se melhor compreender quais e como são as relações entre as
comunidades de remanescentes de quilombos e o Estado brasileiro, enfatizando-se aquelas
relacionadas à regularização fundiária dos territórios quilombolas. Diante disso, buscar-se-á
construir uma análise crítica sobre a função das associações quilombolas neste decurso, já que são
tanto as instituições administrativas-burocráticas que promovem esse diálogo, como também são

35

Referente as certidões expedidas até a Portaria nº 240/2017 publicada no Diário Oficial da União de 31 de
agosto de 2017.
36 Dados disponíveis no blog da Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP).
37 Segundo a Instrução Normativa (IN) nº 57 de 2009, os procedimentos de regularização fundiária dos
territórios quilombolas se constituem pelas seguintes etapas: confecção do Relatório Técnico de Identificação
e Delimitação (RTID) por uma equipe interdisciplinar junto com a comunidade em questão; apreciação do
relatório junto à entidades e órgãos públicos durante o período de 90 dias; caso não haja contestação, é
publicado uma portaria pelo presidente da Fundação Cultural Palmares (FCP) onde se expressa a área e o
quantitativo de famílias a serem beneficiadas; em seguida, é promulgado um decreto no Diário Oficial da
União (DOU) pelo presidente da República, culminando, posteriormente, na publicação do título definitivo
firmado em cartório no nome da associação quilombola que representa à comunidade em questão. Ver Brasil
(2009).
38 Se faz alusão aos artigos 215 e 216 do corpo fixo da Constituição Federal de 1988 e ao artigo 68 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
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aquelas que possibilitam a (re)apropriação das estratégias do sistema-mundo moderno-colonial, a
fim de viabilizar o giro decolonial (MALDONADO-TORRES, 2008).

2. Retrospectivas para se projetar o futuro: a conformação do Estado brasileiro
Partimos das premissas de Viana (1927), o qual defende que para deter-se à dada leitura
sobre o fenômeno na contemporaneidade, é preciso retornar aos processos que engendraram a
sua conformação nos tempos pretéritos a fim de que se possa melhor projetar o futuro. Desta
maneira, almejamos compartilhar nossas inquietudes sobre a formação sociopolítica brasileira,
tendo como centralidade, a constituição do Estado brasileiro a partir das premissas assentadas nos
preceitos moderno-coloniais, os quais, ao nosso ver, continuam se reproduzindo através das
estruturas que conformam o aparelho estatal. Assim, é possível inferir que, os jogos políticos e de
poder que permeiam o próprio modelo de Estado vigente se tornam cada vez mais nítidos perante
os entrechoques de territorialidades e racionalidades que estão comumentemente (re)emergindo
(AGNEW; OSLENDER, 2010; PORTO-GONÇALVES, 2002; PRADO JÚNIOR, 1985).
Segundo Prado Júnior (1985), é preciso que essa retrospectiva seja tangenciada à História
Mundial como um todo, isto é, deve ser inserida e analisada a partir das imbricações e conexões
estabelecidas com o decurso geopolítico e histórico de cada época. Logo, é notório que se retome
aos tempos coloniais, a fim de entender que o Brasil já projeta-se como um Estado-nação modernocapitalista, no qual observa-se a imposição de um modelo de sociedade pautada no discurso
reproduzido pelo sistema-mundo moderno-colonial. Esse, por sua vez, vislumbra-se como
pretensamente neutro e objetivo, desvinculado do espaço em que se sobrevaloriza o tempo linear,
promovendo-se assim, a transformação de nossa concepção de mundo a partir das premissas do
desenvolvimento e do progresso (LANDER, 2005; PRADO JÚNIOR, 1985).
Com isso, nota-se assim, que o paradigma de Estado aqui instituído se pauta nos
pressupostos oriundos do modelo europeu, o que, porventura, engendra a reprodução de um ideário
social que nega as especificidades inerentes do processo de formação sociopolítico do país,
constituídas a partir e pela heterogeneidade e pluralidade de sujeitos que participaram deste
decurso. Logo, é a partir destas formulações que interpreta-se a colonização, a qual se fundamenta
na coisificação do outro através da instituição do preconceito de marca como o parâmetro de
mediação das relações sociais promovidas pela lógica do regime escravocrata. Portanto, é notório
o papel preponderante que as estratégias de discriminação e segregação tiveram no transcurso de
construção do Estado brasileiro, pois, ao passo que promovem a exclusão e a marginalização de
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dada parcela da sociedade – como os indígenas e os negros escravizados – também seguem
reproduzindo o desequilíbrio de antagonismos assentadas na figura da casa-grande e da senzala
(PRADO JÚNIOR, 1985).
Conforme aponta Viana (1927), a estrutura socioeconômica pautada no latifúndio e na
agroexportação, característica do processo de colonização, constituiu-se como um fator
preponderante na conformação da sociedade e do Estado brasileiro, já que, de caráter patriarcal e
de constituição clânica, buscou-se apropriar dos espaços políticos para subjugar o público ao
privado, a fim de atender as demandas da elite que ascendia ao poder. Neste sentido, é que se
vislumbra a instauração dos donos do poder39, ou seja, do estamento, o qual se fundamenta a partir
de uma base agrária, assentada nas relações do senhor e do escravo, em que passa a controlar o
Estado a partir de seus próprios interesses, adequando-se àquilo que pode ser útil de acordo com
o decorrer do contexto histórico (FAORO, 1975).
Isso, consequentemente, contribuiu para o aprofundamento da dicotomia do próprio sistema,
já que ao passo que promovia a subjugação negando-lhes o direito de ter direitos – considerandoos, por vezes, como subcidadãos – se viu sendo contestada a partir de mobilizações e articulações
desses mesmos sujeitos que almejavam à liberdade e à autonomia, como a partir da formação dos
quilombos (PRADO JÚNIOR, 1985; SANTOS, 1974). Desta forma, fica evidente como a ação estatal
é cooptada pelos interesses reproduzidos pelo regime escravocrata, pois apropria-se de todo o
aparato40 jurídico-normativo – como a instituição de um profissional, a figura do capitão-do-mato –
com viés punitivo e coercitivo para inibir a ascensão desses movimentos de contestação da ordem.
Além disso, o Estado, a partir de uma perspectiva imaterial, contribui para a estigmatização dos
próprios intentos desses grupos, pois institui uma concepção41 de quilombo que está relacionada a
fugas, alusivo à espaços de caráter isolado e que efetivamente estariam excluídos do próprio
sistema (ALMEIDA, 2002).
É esse Estado estamental e autoritário que, ameaçado pela intensificação dos discursos
abolicionistas devido à pressão da Inglaterra e o avanço dos preceitos liberais, decreta a Lei de

39

É sabido que Faoro (1975) menciona a formação de um Estado estamental autoritário a partir de meados
de 1945, contudo, ao nosso ver, essa estrutura vem perdurando desde os tempos coloniais, principalmente
vinculado a reprodução das bases agroexportadoras e latifundiárias que perpetuam nesse país.
40 Menção ao Regimento dos Capitães do Mato de 1722, o qual define que “(...) pellos negros que forem
prezos em quilombos formados distantes de povoaçaõ onde estejaõ aSima de quatro negros, com Ranchos
piloens, e modo de aly se conservarem, haveram por cada negro destes vinte outavas de ouro” (apud BALDO,
1980).
41 Se faz referência ao conceito colonial instituído pelo Conselho Ultramarino em 1740, o qual estabelecia que
quilombo era “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em partes despovoadas, ainda que
não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões neles” (apud MOURA, G., 2012, p. 13).
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Terras de 1850, estabelecendo-se assim, a propriedade privada da terra no país. Isto é, institui-se
que apenas através da compra é possível adquirir o direito de se possuir e de usufruir de dada
parcela do território, o que consequentemente, corroborou para com o aprofundamento da
marginalização e da degradação das condições sociais e econômicas dos negros escravizados e
libertos (SILVA; CARNEIRO, 2016a).
Fica evidente, portanto, que o estamento é aquele que se propõe a definir os interesses da
nação e é ele quem institui os seus próprios rumos, a partir do intuito de se defender o status quo.
Assim, esse modelo de Estado pressiona às ações dos sujeitos locais, subjugando-os e
deslegitimando-os, a partir da supressão de suas reivindicações para, posteriormente, se (re)afirmar
perante eles (FAORO, 1975). Contudo, é nesse interim que se observa, que o fenômeno do
aquilombamento constitui-se tanto como expressão das próprias contradições do sistema-mundo
moderno-colonial, mas também permite e confere visibilidade a elas, mostrando os conflitos e as
divergências oriundas do jogo político que compõe o Estado colono-imperial.

3. 1888-1988: Da (in)quietude mascarada à conquista de direitos
O período entre 1888 e 1988 é marcado por uma espécie de invisibilidade histórica sobre a
insurgência de comunidades quilombolas no cenário sociopolítico brasileiro. Isso, por vezes, está
vinculado à ideia de que com a promulgação da Lei Áurea, em 1888, o Estado brasileiro definia
juntamente com a abolição da escravatura, a inexistência deste tipo de ocorrência no país. Contudo,
é sabido que essa (in)quietude tanto foi uma estratégia de r-existência dessas populações, como
também é mascarada, pois em seus contextos locais e regionais, elas comumente se viam
envolvidas em conflitos e disputas de outros sujeitos divergentes à sua territorialidade (ALMEIDA,
2002; PORTO-GONÇALVES, 2002; SILVA; CARNEIRO, 2016b).
Nessa perspectiva, a inserção da pauta quilombola durante o transcurso da Assembleia
Constituinte em 1987 vem de encontro com às manifestações que pupilavam desde 1930 –
vinculada as discussões étnicas-raciais – e àquelas relativas ao debate sobre a necessidade de se
democratizar a estrutura fundiária do país apreendida pelas Ligas Camponesas nos anos de 1950.
Além disso, nota-se também, que a década de 1960 é marcada pela instauração de uma crise da
modernidade e a constituição de uma crítica à colonialidade, tanto a partir da emergência de
movimentos de contestação do modelo de produção capitalista – como os relacionados à
contracultura – além da ascensão de novos sujeitos que reivindicam seu protagonismo e a
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possibilidade de construir modelos de relações e tipos de conhecimentos baseados em outras
matrizes de racionalidade e temporalidade (PORTO-GONÇALVES, 2002; OLIVEIRA, 2007).
Sob essa ótica, observa-se que o Estado estamental e autoritário se vê pressionado à
atender as demandas oriundas desses movimentos, principalmente no período de reabertura
democrática do país. Contudo, para Faoro (1975), o Estado busca exercer o controle sobre as ideias
e as práticas da sociedade, promovendo o caráter dualista entre a proposta e a aplicação dos seus
projetos que aparentemente atenderiam os interesses destes sujeitos.
Os debates promovidos relacionados à introdução da pauta quilombola no âmbito da
Assembleia Constituinte em 1987-1988 são importantíssimos para desvendar esse processo de
apropriação dos aparatos estatais pelo estamento a fim de, tanto congregar e atender as
reivindicações, quanto ao respaldar-se para bloquear ações que podem lhe ser negativas. Nisso,
Souza (2008) destaca o papel da bancada ruralista – conhecida como Centrão – no transcurso de
construção da proposta dos artigos 215 e de 216 além do artigo 68-ADCT que compõem o texto
jurídico-normativo da Constituição Federal de 1988. É evidente como, apesar de intensas
mobilizações do Movimento Negro Unificado (MNU) e dos partícipes da Subcomissão dos Negros,
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, há a separação dos preceitos culturais e
territoriais relativos a essas populações, culminando-se assim, em uma possível interpretação
dicotomizada de direitos que devem ser vistos como um conjunto intrínseco.
Porém, ao nosso ver, é salutar enfatizar que essa incorporação das demandas oriundas dos
movimentos sociais recém-constituídos na década de 1980 vem promovendo a inserção de novos
protagonistas no jogo político brasileiro, vide a visibilidade conferida às comunidades quilombolas
desde a promulgação da Carta Magna. Neste sentido, concordamos com Sader (1995), o qual
define que a reabertura democrática promoveu a emergência de novos sujeitos políticos, que se
constituem debaixo para cima, a partir da construção de suas próprias pautas e com lógicas de
contestação dos preceitos de representatividade – que comumente estavam vinculados ao exercício
do voto e aos partidos políticos.
Desta forma, a emergência de velhos-novos atores sociais no cenário político brasileiro vem
provocando o debate sobre a necessidade de se construir uma nova concepção de justiça social e
emancipação, a fim de que se articule tanto a luta por políticas de reconhecimento, como as de
redistribuição e pela representação política (FRASER, 2009). No que tange às reivindicações
oriundas das comunidades quilombolas, o que se coloca em questão é a democratização da
estrutura fundiária do país, a fim de combater a concentração de terras e a reprodução de um
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sistema segregador e degradante contra a natureza, buscando-se (re)construir tanto o modelo de
Estado quanto de sociedade que está posto (CRUZ, 2013).
Sendo assim, a promulgação da Constituição Federal de 1988 é o marco jurídico-normativo
que institui a (re)interpretação do fenômeno do aquilombamento pelo aparato estatal, pois é através
do escopo legal formado pelos artigos 215 e 216 do corpo fixo e do artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) que se definem as comunidades de remanescentes de
quilombos como detentores de direitos a serem garantidos pelo Estado brasileiro. No caso, o artigo
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) torna-se o principal aparato legal
que fundamenta as reivindicações dessas populações, pois é a partir dessa norma que se
estabelece a titularidade dos territórios quilombolas, os quais são imprescindíveis para a reprodução
social, cultural, política e econômica desses sujeitos (LEITE, 2008; BRASIL, 2003).
Neste sentido, desde já é possível inferir que a luta pelo direito ao território é tanto a
amálgama que fomenta a articulação entre as comunidades quilombolas na construção de uma
pauta comum voltada para a efetivação e garantia de seus direitos, como também, tem se
constituído no instrumento basilar de contestação das ações políticas apreendidas pelo e perante o
próprio aparelho estatal, permeando-se assim, as relações estabelecidas entre as comunidades
quilombolas e o Estado brasileiro (SILVA; CARNEIRO, 2016a).
Contudo, como já mencionamos no início deste artigo, essas populações tem se deparado
com inúmeros entraves e dificuldades, os quais, tem consequentemente promovido uma notória
defasagem na aplicação dos preceitos constitucionais. Isto, por sua vez, tem elucidado possíveis
contradições do Estado na promoção desses direitos, já que ele, é tanto aquele que detém a
responsabilidade de prover e garantir o acesso a esses bens, como também tem sido quem os tem
violado, seja devido a implementação de projetos desenvolvimentistas ou pela morosidade do
processo de regularização fundiária, o que vem contribuindo para a intensificação dos conflitos
agrários no país (CPT, 2016).
Essa lógica nos permite inferir que a luta pelo direito ao território quilombola tem
escancarado os jogos políticos e de poder que conformam e permeiam os bastidores do aparato
estatal, evidenciando principalmente, as articulações apreendidas pelo estamento a fim de garantir
a manutenção dos seus interesses, principalmente aqueles relativos à bancada ruralista
(FERNANDES, 1984). Isso reflete-se, por exemplo, na contestação dos direitos adquiridos por
esses grupos, a partir da própria ação do Legislativo representado pela Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, os quais indagam sobre a legitimidade do artigo 68-ADCT através da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.239 de 2004, como também a defesa de projetos
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controversos e que se contrapõem às reivindicações dessas populações, como a Proposta de
Emenda Constitucional nº 215 (GOMES, 2009).
Ao nos debruçarmos à análise mais aprofundada sobre o período de pós-1988, constatamos
que durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) – entre 2002 a 2016, acentuado
principalmente no decorrer do exercício dos mandatos do ex-presidente Lula – é possível notar que
o movimento tanto alcançou à visibilidade política quanto também foi cooptado pela ação estatal.
Desta maneira, observa-se que, ao passo que criam-se instrumentos42 de (re)afirmação desses
sujeitos através da promoção ao acesso à políticas públicas que viabilizem seu pleno exercício da
cidadania, essas ações não promoveram um efetivo processo emancipatório perante o Estado
(GOMES, 2009; VIANNA, 1996).

4. As associações quilombolas no processo de regularização fundiária
Werneck (1996) assinala que a partir de 1988, nota-se o fortalecimento das instituições do
direito, a partir da qual, buscam-se a democratização do direito de se associar e de angariar suas
pautas frente às lideranças políticas. Isso evidencia-se ao analisarmos o aparato jurídico-normativo
que norteia os direitos quilombolas, principalmente aqueles relativos à titulação de seus territórios.
Para isso, realizamos um retrospecto de (re)incorporação do ser quilombola no âmbito da
Constituição Federal em voga, onde o estabelece correlato à expressão de “comunidades de
remanescentes de quilombos”, buscando-se assim, construir uma projeção do fenômeno a partir do
uso desta concepção (SILVA; CARNEIRO, 2016a).
Nesse sentido, ao passo que intenta-se o diálogo para a ressemantização do conceito de
quilombo – a fim de superar o ideário colonial – junto com os movimentos quilombolas e
pesquisadores sobre a temática, é evidente que esse processo, tanto visa incorporar a diversidade
e a heterogeneidade que constitui a formação dos quilombos, mas também, os enquadra em
categorias que lhes são, por vezes, desconhecidas. Além disso, ao se estabelecer dada acepção
do que é o ser quilombola, ele tanto pode negar as especificidades que caracterizam essas
populações, como também, atribuir instrumentos processuais que não dialoguem e consigam
expressar as condições reais destes grupamentos (SILVA; CARNEIRO, 2016b).
As fases que constituem o processo de regularização fundiária dos territórios quilombolas
estão estabelecidas no Decreto 4.887 que “regulamenta o procedimento para identificação,
42

Como através do Programa Brasil Quilombola (PBQ) criado em 2004 cuja finalidade era reunir as principais
ações do Estado voltadas para as comunidades quilombolas do país.
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reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos”. Esse, por sua vez, institui43 as associações quilombolas como
aquelas responsáveis por intermediar as relações entre o Estado brasileiro e as comunidades
quilombolas que venham a iniciar os procedimentos em questão (BRASIL, 2003).
Fica evidente, portanto, que há efetivamente um movimento de fortalecimento das
instituições de direito como respostas do Estado frente às demandas populares. Mas, é
imprescindível destacar o duplo papel que as associações quilombolas vem enfrentando no
contexto atual, já que, ao passo são construídas a partir da apropriação de uma linguagem externa
à essas populações – como no caso dos preceitos jurídicos-normativos do Direito – tornam-se os
meios, pelos quais elas se organizam e se articulam a fim de incitar o debate sobre as ações
estatais, unindo-se pautas e reivindicações com outros segmentos.
Desta maneira, ao buscarmos conhecer quais e como são as relações entre as comunidades
quilombolas e o Estado brasileiro no contexto da política de regularização fundiária, é imprescindível
que enfatize-se a importância que esses instrumentos burocráticos-administrativos detém nesse
transcurso, buscando entende-lo, tanto como o que aí-está, isto é, o destino-finalidade para qual foi
proposto, mas também, pelo modo como essas populações vem se apropriando e (des)construindoo a partir da sua própria lógica singular.
Ao nosso ver, é possível interpretá-las a partir do fortalecimento e da propagação de um
modelo pautado no âmbito jurídico-normativo assentado nas premissas da escrita e do discurso
formal, o qual se contradiz às racionalidades e modos de organização destas próprias comunidades.
Contudo, as associações quilombolas vem permitindo o diálogo entre os moradores que se reúnem
para discutir sobre seus anseios e seus sonhos, além de promover essa intersecção entre as
entidades nos diferentes níveis escalares – local, regional, nacional e internacional – principalmente
através das vias representativas do movimento – como a Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) – e a formação de redes de movimentos
sociais (SCHERER-WARREN, 2006).
É a partir destes instrumentos que essas populações vem apoderando das estratégias e das
ferramentas para construir os seus próprios usos e modos de se (re)afirmar perante esse Estado,
que tanto é contraditório e autoritário. Nesse sentido, observa-se que esses sujeitos passam a se
apropriar da linguagem, dos modos de se expressar e dos próprios aparatos jurisprudenciais para
fomentar a luta pelos direitos conquistados. Com isso, nota-se a tentativa de se lograr à uma nova
De acordo com o Decreto 4.887/03, em parágrafo único: “As comunidades serão representadas por suas
associações legalmente constituídas” (BRASIL, 2003).
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perspectiva de justiça, assentada principalmente no vislumbre de um diálogo da defesa das pautas
políticas para além das fronteiras do Estado (FRASER, 2009).
Para isso, essas populações se veem amparadas pelo discurso dos Direitos Humanos
instituído pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em
meados de 1948 além da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, as quais
estabelecem prerrogativas e direitos que, caso violados pelos Estados signatários, promovem a
pressão da opinião internacional e proporciona maior visibilidade às indagações apreendidas por
esses sujeitos.
Com isso, as associações quilombolas, a partir da incitação à mobilização e articulação em
prol da defesa pelos direitos constitucionais, principalmente aqueles relativos a titulação do território
quilombola, faz emergir novas possibilidades para se refletir o mundo-que-aí-está, as quais
comumente nos permitem vislumbrar uma nova perspectiva de porvir. Logo, a luta pelo direito ao
território traz consigo o intento de se refletir sobre a necessidade de se (re)democratizar o Estado
e a política, buscando redefini-los a partir de uma lógica baseada nas premissas de uma sociedade
que se reconheça pluriétnica e complexa, em que as relações sociais sejam estabelecidas com a
natureza, pela defesa do lugar, a fim de assim, consequentemente, podermos alcançar o giro
descolonial (MALDONADO-TORRES, 2008).

5. Considerações finais
Nosso intento através deste artigo foi compartilhar novas reflexões que, por ventura, possam
contribuir para a compreensão do todo que envolve as relações sociais e de poder que existem
entre as comunidades quilombolas e o Estado brasileiro. O ponto de partida foi promover o diálogo
interdisciplinar entre a Geografia e a Ciência Política, com intuito de buscar melhor entender os
pilares que fundamentam o processo de formação e consolidação do modelo de Estado aqui
instituído.
Nesse processo, nos deparamos com um borbulhar de novas inquietações que seguem nos
fazendo indagar sobre quais as possibilidades de superar às contradições que são inerentes da
própria constituição deste paradigma de sociedade vigente, a qual está pautada e comumente
reproduzida pelo sistema-mundo moderno-colonial – através das premissas da colonialidade do ser,
do pensar e do fazer.
Essa aproximação de diferentes olhares é desafiadora, mas ao mesmo tempo, contribuiu
para ampliarmos nossos horizontes para as imbricações entre esses dois sujeitos tão importantes
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para se compreender a lógica por detrás da efetividade do direito territorial quilombola. Por isso,
seguimos nessa jornada buscando responder e (des)construir nossas acepções sobre o que está
posto, a fim de que, um dia, possamos efetivamente fomentar o processo de empoderamento
dessas populações – e da nossa própria sociedade como um todo.
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1. Introdução

O PIBID é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) que oferece bolsas aos estudantes de licenciatura com o intuito de promover a valorização
do magistério. Um de seus objetivos é a elevação da qualidade das ações acadêmicas voltadas à
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições públicas de educação
superior, assim como a inserção dos estudantes de licenciatura no cotidiano de escolas da rede
pública de educação, promovendo a integração entre educação superior e educação básica
(CAPES, 2017). Também é um de seus objetivos estimular os futuros professores na participação
em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar. Espera-se que com esses objetivos as escolas públicas de educação básica tornemse ativas nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus professores
como co-formadores dos futuros professores.
O PIBID Geografia desenvolve ações para a formação inicial de professores, a melhoria do
ensino de Geografia nas escolas públicas de Juiz de Fora e a redução da distância entre a
Universidade Federal de Juiz de Fora e a escola básica. Esse trabalho terá como objetivo
apresentar algumas considerações iniciais sobre o diálogo entre universidade e escola estabelecido
a partir das experiências vividas pelos bolsistas no e pelo PIBID subprojeto Geografia. Para tanto
dividi-se numa rápida reflexão acerca dos espaços formativos seguido da fala dos bolsistas em
relação a sua participação. Nesse trabalho, os bolsistas aparecem como coautores ativos na
produção e reflexão dos conhecimentos gerados por sua inserção no subprojeto,
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2. Universidade e escola como espaços formativos: orientações do PIBID –

Geografia
No PIBID o diálogo entre o saberes e práticas produzidos na universidade e na escola
assume centralidade no processo de formação inicial do futuro docente, bem como na formação
continuada do professor que já se encontra nas salas de aula das escolas públicas. O que não
significa, contudo, a realização de práticas que meramente repliquem conteúdos, saberes e
metodologias, aprendidos na academia ao ambiente escolar. Daí a importância das mediações
didáticas capazes de ressaltarem a importância do conteúdo geográfico no entendimento da
sociedade, na formação do educando, e que contribua para desconstruir a visão da suposta
inutilidade do ensino da Geografia. É assim, portanto, que no diálogo entre universidade-escola
Se, por um lado, não basta saber geografia para ser professor de geografia,
certamente, é fundamental que o professor tenha uma formação que contribua em
sua compreensão a respeito do processo de produção dos conhecimentos
geográficos. O desafio é construir uma reflexão a respeito da especificidade de se
ensinar geografia na escola – o que significa entender, entre outras questões, que
a geografia que o professor trabalha na escola é diferente da geografia que é
produzida nos centros de pesquisa – e os avanços teóricos e conceituais da
geografia (CASSAB, 2009, p. 48).

As experiências desenvolvidas no PIBID Geografia têm como orientação a compreensão de
que esse diálogo deve ser feito respeitando as particularidades de cada saber bem como a
necessária aproximação entre eles. Aproximação que não pode ser tamanha que anule a
legitimidade dos saberes da escola em prol de um falso discurso da ciência e ainda menos que
mobilize apenas conteúdos e conhecimentos que transitam na esfera do senso comum ou que são
considerados obsoletos do ponto de vista científico e da relevância social. O diálogo deve ser
tangenciado pelo método didático pedagógico, acomodando o que se ensina, o contexto escolar e
a realidade dos educandos. De forma que o conhecimento geográfico escolar não seja uma
trivialização e/ou simplificação dos conteúdos e práticas apreendidos no curso de formação inicial.
É assumindo essa orientação que o PIBID tem na escola o locus na formação dos
licenciados em Geografia. Tal concepção vem ao encontro do afirmado por Castrogiovanni (2011).
Para autora,
o contato com a complexidade da cultura escolar transforma a vida de qualquer
sujeito e tem contribuições importantes enquanto experiência do sujeito
comprometido com a busca do conhecimento. (...) acreditamos que somente o
cotidiano escolar, entendido como espaço social, histórico, antropológico e pensado
como local de trabalho coletivo e criativo, com experiências qualificadas e
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significativas, pode animar e reforçar a opção pela profissão (...) (Castrogiovanni,
2011, p. 65)

Seguido os objetivos gerais do PIBID o subprojeto Geografia busca inserir os alunos no
universo escolar de forma a estimular o conhecimento, a observação, a proposição e a execução
de atividades didático-pedagógicas que trabalhem os conteúdos geográficos de forma inovadora e
reflexiva. Estimulando, de um lado, os educandos a pensarem a Geografia como um saber cotidiano
e uma chave de compreensão e apreensão do mundo, os docentes supervisores a estarem
constantemente (re)pensando suas práticas bem como o próprio currículo de Geografia. Do outro,
através de suas práticas e vivências na escola os pibidianos contribuem com reflexões, críticas e
proposições relativas aos conteúdos, práticas e ao currículo do próprio curso de licenciatura. A
imersão precoce no universo escolar tem o potencial de construir uma prática que dê ouvidos aos
sujeitos escolares como ativos na formação inicial dos futuros docentes.
É nesse sentido que, para Gatti et all (2014) o PIBID assume papel inovador na medida em
que propicia a troca de saberes entre os diversos sujeitos envolvidos no ensino pois promoveria o
contato contínuo tanto no espaço escolar quanto universitário. Tal diálogo, por sua vez, estimularia
as instituições partícipes a repensarem seus currículos e práticas recolocando a escola e seus
professores como coformadores dos futuros docentes.
3. As contribuições do PIBID – Geografia na formação dos licenciandos de

Geografia
O PIBID Geografia iniciou-se em 2012 e em 2016 foi acolhido pelo Departamento de
Geociências, passando a integrar uma de suas políticas. Nele, dez bolsistas da graduação em
Licenciatura em Geografia desenvolvem atividades em duas escolas da cidade de Juiz de Fora,
uma central e outra periférica, sob a supervisão de dois professores-supervisores das mesmas.
Os bolsistas que atuam no subprojeto do PIBID Geografia entraram em contato, desde o
início do ano letivo, com o cotidiano escolar dessas duas instituições públicas da cidade através do
acompanhamento das aulas de geografia no Ensino Fundamental II. Diferente dos estágios
curriculares no PIBID os bolsistas devem participar de todo o universo da prática escolar. Assim,
são coresponsáveis, junto com os supervisores em, dentre outras coisas, elaboram e propõem
atividades didáticas, realizarem reuniões de planejamento e discussões periódicas, ministrarem
conteúdos, participarem e proporem atividades extra-classe, elaborarem, proporem e conduzirem
práticas didáticas inovadoras, refletirem criticamente sobre o ensino da Geografia bem como
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lidarem com as questões cotidianas da escola. Essas ações, tendo como base a reflexão da
realidade escolar, possui como intuito não apenas apontar propostas e soluções para as questões
e temas abordados na disciplina de Geografia, como também incentivá-los a, desde o início de sua
formação inicial, a refletirem crítica e propositivamente sobre a prática e o saber docente do
professor de Geografia na escola básica. Ou seja, que desde cedo os futuros profissionais possam
ter contato com as questões, potencialidades e limites que enfrentaram como professores.
Além disso, a participação no Programa serviria também como forma de valorização da
docência na medida em que estimula os discentes a direcionarem o currículo de seu curso para a
licenciatura, percorrendo de forma coerente o trajeto de disciplinas voltadas para a educação e
ensino de Geografia e, dessa forma acumulando com qualidade os conteúdos teórico-práticos
fundamentais para sua formação e atuação no contexto escolar.
Nessa perspectiva, os bolsistas do projeto quando acompanham a rotina da escola são
colocados diante de seus problemas concretos, e tem aí a oportunidade de traçarem diálogos entre
as vivências do curso , as suas próprias e as apreensões e os desafios colocados pela diversidade
do contexto das escolas.
A troca de experiências com os professores que já atuam nas escolas públicas é outro
elemento valioso. Com a supervisão deles, os bolsistas têm a oportunidade de desenvolverem
propostas didáticas, pensarem sobre o currículo e atuarem como sujeitos na sala de aula, indo, aos
poucos, se familiarizando com a prática profissional do docente.
A relação que se estabelece entre bolsista - professor supervisor - e coordenador do
subprojeto propicia que todas as iniciativas sejam discutidas e recebem críticas no sentido de
construírem juntos uma atuação de qualidade para todos os envolvidos no processo, propiciando,
assim, uma formação mais diversificada para os futuros professores.

4. Considerações finais

Antecipando a relação dos futuros professores com as escolas básicas, o PIBID tem como
um dos seus grandes méritos oportunizar à todos os sujeitos envolvidos, e no caso particular desse
trabalho, os licenciandos, o diálogo entre os saberes adquiridos na academia e aqueles produzidos
na escola. Essa troca de vivências, perspectivas e teorias entre os acadêmicos e os já professores
resulta em um aprimoramento formativo para ambos, se consolidando como uma rica síntese de
práticas e reflexões teórico-conceituais.
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Através da valorização da educação básica pública e dos profissionais que atuam nela, o
programa incentiva e aperfeiçoa a formação de professores. Iniciativas nesse sentido são
extremamente importantes para repensarmos nossas escolas, identificarmos suas potencialidades
e desafios.
As experiências no subprojeto do PIBID Geografia da UFJF reafirmam a relevância do
programa. A interface edificada entre a universidade e as escolas, através da interlocução entre os
atores, tem sido valiosa para a formação de docentes mais capacitados para lidar com os desafios
da profissão, para a elaboração de experiências didáticas inovadoras nas escolas, e a valorização
dos professores de geografia, da disciplina e da carreira docente.
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A formação de professores para a educação básica é um fator importante para a melhoria
da educação no país. Desde a criação do programa PIBID, estabelecido pelo DECRETO Nº 7.219,
de 24 de junho de 2010, ele se tornou um dos principais programas para o aperfeiçoamento na
formação de professores, tornando-se um elo entre as instituições de ensino superior e as escolas
básicas da rede pública de ensino. Entre os objetivos do programa, estão o aperfeiçoamento das
práticas pedagógicas e das metodologias, a valorização do magistério, e também a articulação entre
a teoria e a prática, que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino.
No ano de 2017, o PIBID Geografia da UFJF começou a desenvolver suas atividades na
Escola Municipal União da Betânia localizada na zona nordeste, da cidade de Juiz de Fora (MG).
Desde então foi possível acompanharmos duas turmas de sexto ano e uma de 9º ano. Observamos
as aulas de geografia, idealizamos projetos didáticos e realizamos uma série de atividades de cunho
lúdico com os alunos. Desta forma, visando uma melhor aprendizagem e interação com os
conhecimentos que eles trazem consigo, e também um aperfeiçoamento de nossas práticas
didático-pedagógicas. Nota-se que esta iniciativa vem apresentando positivos resultados, e isso
pode se faz notório a partir do aumento da participação e interesse dos discentes pelas aulas.
Um dos aspectos de maior relevância do programa é essa oportunidade de apresentar ao
licenciando a realidade escolar, com todas as suas multiplicidades e complexidades. Além disso, o
PIBID se torna para o aluno outra fonte de informações e soluções dos anseios que despontam ao
longo das aulas, afinal, há em sala o professor e os estagiários que ali também cumprem o papel
docente
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Uma característica que favorece o desenvolvimento das atividades pedagógicas é o fato da
coordenação da escola possuir um diálogo aberto com os bolsistas do PIBID. Essa realidade facilita
o desenvolvimento de atividades que fogem do “padrão” e que buscam outro olhar sobre a
geografia, tornando-a uma disciplina que não seja pautada somente na exposição e descrição de
conteúdos, mas, que interfira e seja incorporada no cotidiano do discente.
Ao longo de nossas trajetórias na escola, para além das ações realizadas pelos integrantes
do programa, foi possível desempenhar um acompanhamento à dinâmica escolar envolvendo vários
fatores do cotidiano do discente. A questão social é a que de fato mais chama atenção. Encontramos
um contexto onde a escola é a responsável por ser o espaço de sociabilidade e lazer das crianças
do bairro. Isso porque, na localidade há uma carência em espaços públicos e de lazer, para além
de um déficit em infraestrutura e saneamento básico.
Em uma das intervenções pedagógicas foi realizado um trabalho de campo no próprio bairro,
no qual seu objetivo foi trabalhar os conceitos teóricos norteadores da geografia a partir da na
realidade vivida pelos discentes (no primeiro bimestre foram desenvolvidas conteúdo teórico
referentes ao conceito de lugar). Muitos dos alunos ao relatar a experiência de campo, através da
escrita, chamaram a atenção para as questões socioambientais que viam no bairro Granjas
Bethânia. Apoiado nestes relatos, pensamos em algumas ações para que os alunos pudessem
compreender a questão ambiental de uma forma que não fosse apenas descritiva pautada no livro
didático.
Em um primeiro momento, a ideia foi a de promover em sala de aula um espaço aberto de
discussão em que os discentes relatassem um pouco de suas impressões do trabalho de campo.
Com base no que foi ressaltado e seguindo a sugestão de um aluno, no que se refere a possibilidade
de desenvolvimento de momentos de interação entre os discentes e a escola, pensamos em
elaborar intervenções pedagógicas de curta duração nos espaços físicos escolares.
Paralelamente a isso, a ideia de construção de uma horta surgiu a partir de algumas
orientações advindas de uma disciplina de Educação Ambiental, do curso de Geografia, na qual
tivemos que elaborar um projeto de educação ambiental aplicado em ambientes escolares. Assim,
neste trabalho, procuramos compartilhar uma experiência de elaboração dessa horta agroecológica,
mostrando os limites e potencialidades de se elaborar e aplicar um projeto na escola.
A educação ambiental é atualmente considerada um tema transversal nas escolas,
entretanto se trata de uma temática de suma importância, e que tem sido trabalhada de maneira
interdisciplinar. Marin (2008) coloca que a educação ambiental ligada à disciplina de geografia, é
uma área de estudo relativamente nova, podendo, muitas vezes ser incompreendida se tratando do
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que corresponde essa educação. Na elaboração do projeto, por exemplo, contamos com o auxílio
de professores de matemática, biologia, redação, história, química e geografia. Estes pretendem
abordar temas do tipo: elementos geométricos da horta, alimentação saudável, soberania alimentar,
revolução verde, compostagem do adubo orgânico, campesinato, agricultura familiar e
agroecologia. Com isso, a horta se torna um instrumento pedagógico que auxilia a escola,
incentivando uma construção do conhecimento coletivo e que transcende o modelo educacional em
gavetas, no qual cada disciplina trabalha individualmente.
Através da horta buscamos promover de certa forma a educação ambiental. Tentamos fazer
com que os alunos aceitem melhor a alimentação com a introdução de frutas, verduras e legumes
na alimentação, mudar a percepção de natureza, e atentá-los para os perigos da utilização de
agrotóxicos na alimentação. Buscamos um maior envolvimento dos alunos em uma atividade
comum com os gestores da escola e com responsáveis pelos alunos. Para Faggionato (2004), é
importante desenvolver o cuidado, proteção e educação ambiental para compreender de fato as
inter-relações entre o homem e o meio.
Todo este trabalho está sendo realizado com os alunos dos 6° ano, já que permanecerão na
escola por mais três anos, e poderão assim dar continuidade ao projeto, mesmo que não haja mais
bolsistas do PIBID. A horta ainda não está pronta. Até o momento conversamos com os alunos para
incentivá-los e falar da importância da horta, que além dos benefícios citados acima, pode permitir
uma maior segurança alimentar na merenda dos alunos, já que a maioria deles faz sua refeição
neste espaço e nem sempre a escola provém de recursos para muitos ingredientes. Assim,
conversamos com os funcionários da cantina para saber sobre o que poderíamos plantar, para ser
aproveitado na merenda escolar, e também com a direção da escola para falar da intenção de
utilizar o espaço que possui a infraestrutura para a horta. Cabe ressaltar que o desenvolvimento
dessa prática se adaptará ás condições da escola, podendo esta horta ser elaborada de forma
suspensa (com auxílio de materiais recicláveis) ou ser implantada diretamente na terra. Todas as
etapas de planejamento, elaboração, irrigação, colheita, entre outros, acontecerá com a ativa
participação dos discentes.
A ideia da horta foi uma alternativa para além de fugir do cotidiano da sala de aula. Foi uma
forma de ir ao encontro com a ideia de educação para a cidadania, estimular o protagonismo e a
participação dos discentes, e também fazer um trabalho interdisciplinar que incorpora todo o
conjunto escolar, conscientizando para a questão ambiental, estabelecendo relações com o
ambiente e fornecendo alimentos para a escola.
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Todavia, importantes limitações que encontramos são as que possuem relação com o
financiamento restrito do PIBID. Não conseguimos financiamento para compra de sementes e
também de materiais para o plantio, sendo assim, todo trabalho será feito a partir de doações dos
próprios bolsistas e funcionários da instituição, assim como acontece em diversas escolas
brasileiras. GRÜN (1996) aponta que para se construir uma educação ambiental efetiva é
necessário não se pautar unicamente na mudança de comportamento do indivíduo, e sim a
concepção crítica de valores para a sociedade. Portanto, muitas reflexões acerca do cenário político
atual brasileiro vêm à tona neste projeto, e é abordado e discutido com os alunos, em razão de que
educação ambiental corresponde não só a vegetação, e sim toda a sociedade e sua interação, como
afirmado por Foladori (2001), que julga como necessário tratar sobre as diferentes formas de
apropriação do espaço ambiental, definido pelo acesso aos bens de consumo. Essa discussão, por
exemplo, permeia diversos campos da geografia.
Pelo exposto, consideramos o PIBID um dos programas que mais se destaca na formação
de professores para a escola básica. A superação de todas as dificuldades da educação pública no
país, sem sombra de dúvida, não é tarefa fácil, mas com certeza ela passa pela valorização e
estímulo dos licenciandos, professores e alunos da rede básica. Nesse sentido, o PIBID tem uma
proposta bastante promissora, e ao contrário que as ameaças e cortes indicam, ele precisa ter seus
investimentos ampliados, bem como as discussões de análise a avaliação para aparar arestas e
fazer possíveis reformulações.
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O MARACATU DE BAQUE VIRADO COMO UMA FORMA DE EXPRESSÃO DA
CULTURA AFRO-BRASILEIRA: desconstruindo preconceitos nas escolas
Tamiris Batista Diniz
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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1. Introdução
As instituições de ensino do Brasil vivem uma estagnação que duram anos, não há propostas
de fugir do ato de ensinar no modelo tradicional. O país vive uma crise na área da educação e
necessita de projetos que promovam a aprendizagem a partir da investigação, que esta seja
contextualizada, voltada para o aluno e para seus aspectos culturais, que descontrua preconceitos,
sejam esses raciais, religiosos ou físicos, que construam um ambiente escolar mais tolerante, que
aborde a cultura africana de forma lúdica e constante, afinal, esta faz parte da história desse país.
Sendo assim, uma pesquisa interdisciplinar sobre o maracatu de baque virado - um folguedo
de origem brasileira, de raízes africanas que surgiu no século XVIII em Pernambuco - é uma forma
interessante de ensino sobre a cultura afro-brasileira na educação básica, pois contempla diversas
áreas do ensino além da geografia, como também a história, artes, música, educação física, etc.
Para Cavalcanti (2005, p. 72) A Geografia ensinada deve ser confrontada com a cultura
geográfica do discente, com a geografia cotidiana, para que esse confronto/encontro resulte em
processos de significação e ampliação da cultura do aluno. “O estudo de Geografia deve ter uma
expectativa devidamente envolvida com a realização da cidadania. É preciso preparar o aluno para
a vida e não somente para criar conceitos ou desenvolver a ocorrência do universo do trabalho.”
(FONSECA, 2012, p. 224)
Nessa perspectiva, compreender a história desses movimentos de resistência da cultura
afro-brasileira é muito importante, uma vez que segundo Milton Santos (1982), “o espaço é a
acumulação desigual de tempos”, assim, só é possível entender a realidade ao se analisar os fatos
históricos que geraram heranças tanto nos aspectos físicos, quanto sociais de determinada região.
Dessa forma, no intuito de abordar mais sobre o tema nas escolas, criou-se a Lei 10.639,
em 9 de janeiro de 2003 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional no intuito de
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura AfroBrasileira", que posteriormente é de fato consolidada e incluída com a Lei 11.645 de 10 de março
de 2008. De acordo com o artigo 26-A desta lei, torna-se obrigatório o ensino sobre História e
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Cultura Afro-Brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, ainda
completa:
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o ‘caput’ deste artigo incluirá 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.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística
e de Literatura e História Brasileiras.

O artigo 79-B ainda inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional
da Consciência Negra’. Essas leis propiciam uma oportunidade de abordar sobre a temática de
forma interdisciplinar e contextualizada e dentro desse assunto, abordar sobre o maracatu de baque
virado é interessante, pois se trata de um ícone de africanidade presente na cultura popular
pernambucana e há uma dificuldade em disseminar a cultura afro-brasileira no país, devido ao
imenso preconceito ainda enfrentado e à resistência encontrada na aceitação de temas ainda tidos
como polêmicos, como candomblé e cultos afro-religiosos. Tais temas, que podem ser considerados
atuais, ainda são pouco discutidos e por isso, pouco conhecidos em geral pela população brasileira.
Nesse sentido, o intuito principal é levar ao ambiente escolar uma mistura desses assuntos como
forma de relembrar a importância dessa etnia na formação do país.

1.2. A origem afro-brasileira do Maracatu de Baque Virado
O Maracatu de Baque Virado é um folguedo de origem brasileira, de raízes africanas e tem
o seu primeiro relato na cidade de Olinda – PE, ao ano de 1711 (WIKIPEDIA, 2017). Bastide (2001)
considera o maracatu como um paralelo pernambucano do afoxé encontrado na Bahia. Tem a sua
origem na coroação dos Reis Negros, que eram os negros responsáveis pelas negociações entre
escravos e senhores. Compõe-se de uma corte tipicamente portuguesa (“camuflando” o modelo da
escravaria africana) e os batuqueiros. Assim, “em alusão à eleição do rei e rainha de Congo,
realizado desde 1482, o maracatu característico do Estado de Pernambuco, especialmente da
cidade de Recife, é o representante original da tradição de Congos e Congadas Coloniais”
(OLIVEIRA, 2011, p.1369).
O Maracatu Nação é constituído de dois componentes: a corte e a percussão. A corte é
constituída por distintos “personagens” da corte portuguesa, tais como rei, rainha, princesas,
embaixadores etc.
O Maracatu é apenas um cortejo. Um cortejo de coroação onde as figuras do Rei e
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Rainha destaca-se de todo o préstito: dois ou mais lampeões de carbureto, duas
negras trazendo as calungas (damas do paço), arqueiros, baliza, porta-estandarte
(embaixador), damas-de-frente, personagens da corte em dois cordões de baianas,
soberanos (Rei e Rainha) protegidos pela umbela que é conduzida por um escravo,
lanceiros, batuqueiros, vem fechar o cortejo real. (SILVA apud GUERRA-PEIXE,
1980, p.4).

O prof. Carlos da Fonte Filho organizou uma publicação para divulgar os principais festejos
pernambucanos e sintetizou a estrutura de um maracatu urbano da seguinte forma:
O maracatu de baque virado, também conhecido como Nação, mantém em seu
desfile o cortejo real, muito próximo daquele apresentado pela escravaria africana,
no período colonial, para homenagear a coroação do rei do Congo. A exibição do
cortejo dá-se da seguinte forma: na frente vem as damas de paço que portam as
calungas durante o desfile. Depois, protegidos por um pálio (espécie de guarda-sol),
vêm o rei e a rainha, cada um com sua dama de honra, seguindo-se o príncipe e a
princesa, o ministro, o embaixador, o duque e a duquesa, o conde e a condessa, o
conselheiro, os soldados, os vassalos, as baianas, os lanceiros e a porta-bandeira.
Seguem o cortejo, o guarda coroa, o corneteiro, a baliza, o secretário, os
batuqueiros e os caboclos de pena. (FONTE FILHO, 1999, p. 30 – 32).

O elemento percussivo do baque é constituído, originalmente, por cinco instrumentos de
percussão, sendo eles: alfaia (tambor), caixa de guerra, caixa de repique, gonguê e ganzá, também
conhecido como mineiro. Algumas nações incluíram outros instrumentos, como o agbê e o
atabaque. A distribuição e diversidade destes instrumentos varia conforme a Nação.
As raízes religiosas do maracatu nação remetem ao culto Nagô. Nagô é o nome dado ao
iorubano ou a todo negro da Costa dos Escravos que falava ou entendia o idioma iorubá (idioma da
família linguistica nigero-congolesa, e é falado ao sul do Saara, na África). Os iorubás reverenciam
orixás, e a sua presença no território brasileiro durante o período da escravidão foi um forte elemento
determinista para a inclusão e posterior permanência dos cultos afro no país. Através dos cortejos
(apoiados pela corte portuguesa), criou-se uma resistência religiosa, completamente mascarada
aos moldes cristãos e que permaneceram através dos séculos até os dias atuais. São portanto,
elementos com imensa relevância religiosa, histórica e cultural. Para Oliveira (2007), ainda que as
festas populares como o maracatu apresentem prazer e desordem, elas contém uma natureza ritual:
“são demonstrações de fé coletiva” (p.23). Ainda assim, o autor lembra que as idéias do sagrado e
do profano se complementam de forma dinâmica e instável nestas festas.
Para Oliveira (2011b), o maracatu, enquanto manifestação artística, torna-se um espetáculo,
um evento extraordinário, que se distancia e contesta a esfera do cotidiano, afirmando a existência
de um povo e de suas raízes ancestrais através da arte, da configuração de um mundo mágico. A
característica da manifestação popular do maracatu revela-se artisticamente sobre a experiência e
vivência sensorial provocando uma segunda realidade, permeada de sentido estético, que traduz a
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dimensão humana de ser e reagir intensificando suas capacidades criadoras e transgressoras que
reafirma a relação do homem e mulher com a natureza.

2. Objetivos
Objetivo geral:
O objetivo geral do projeto é trabalhar de forma interdisciplinar os elementos rítmicos,
históricos, geográficos e religiosos do Maracatu de Baque Virado com estudantes do 9º ano do
ensino fundamental da educação básica.

Objetivos específicos:
-

Desenvolver habilidades de coordenação rítmica;

-

Discutir os elementos não rítmicos associados ao maracatu de baque virado, como

religiosidade, história, origem;
-

Trabalhar na confecção de figurinos e elementos plásticos do folguedo;

-

Elaborar uma apresentação do cortejo.

3. Materiais e métodos
•

Pesquisa e revisão bibliográfica (livros, artigos e teses), referentes, sobretudo ao Maracatu

de Baque Virado nas bibliotecas da UERJ e virtuais, bem como em artigos disponíveis em revistas
eletrônicas, de modo a indicar os conceitos, estudos, análises sócio espaciais, críticas e reflexivas
sobre o tema abordado.
•

Coleta de dados: a) Dados secundários: Instituições públicas e privadas que disponham de

documentos, vídeos e fotos sobre o Maracatu de Baque Virado, além de sites especializados.
•

Organização e análise dos dados coletados.

•

Execução das atividades, em que primeiro será a exibição e a discussão com os alunos do

9º ano do ensino fundamental de documentários e vídeos do carnaval pernambucano e vamos
estimulá-los a pesquisar mais sobre a história desse movimento. Após, haverá uma aula dialogada
sobre a história, a questão religiosa, o cortejo, os instrumentos e o figurino em que os alunos devem
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abordar o que pesquisaram em casa, ou seja, uma discussão sobre elementos não-rítmicos do
maracatu de baque virado a partir de material específico, utilizado para enriquecer o conhecimento
sobre o tema. E então haverá a dinâmica de coordenação rítmica e harmonia com os alunos, em
que irão aprender os passos da dança com o auxilio de um profissional da Educação Física. Por
fim, haverá a construção de adereços do maracatu e de um painel explicativo e os alunos
apresentarão o cortejo.
•

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, configurando sua metodologia como pesquisa-ação

que é amplamente aplicada na área de ensino.
•

Elaboração do relatório final da pesquisa, indicando as conclusões obtidas.

4. Resultados
Esse trabalho se encontra em estágio inicial, então após o seu desenvolvimento, nossas
expectativas é que alcancemos como resultados:
A compreensão por parte dos alunos sobre a importância da cultura afro-brasileira, que
entendam o maracatu como um movimento de resistência e analisem toda a trajetória
preconceituosa que a cultura africana sofre para que, assim, se desconstrua qualquer ideia préconceituosa que possam ter acerca da temática, principalmente oriunda da questão religiosa.
Espera-se que contribua para elevar a autoestima dos alunos, uma vez que essas atividades
trabalharão com a música, o ritmo e a arte, como também para criar um espaço de inclusão, no qual
se trabalhará com diferentes tipos de linguagem como a visual e a sonora.
Por fim, esse tema contribuirá para que se possa difundir o trabalho interdisciplinar dentro
das instituições de ensino, uma vez que serão abordados diversos aspectos, como os rítmicos,
históricos, geográficos e religiosos do maracatu de baque virado com estudantes da educação
básica.

5. Conclusão

O maracatu é um movimento de resistência, a partir da década de 1990 houve uma grande
disseminação dessa cultura devido ao mangue beat, no qual um dos precursores foi o Chico
Science, dessa forma é importante debater sobre essa temática nas escolas para que se conheça,
se compreenda e que se respeite essas correntes, essas culturas, muitas vezes mal vistas e
discriminadas. Abordar sobre o maracatu nas escolas é uma forma de disseminar a cultura afro_____________________________________________________________________________________
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brasileira de forma lúdica e interdisciplinar e de debater sobre o preconceito racial e religioso,
formando cidadãos tolerantes.
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Resumo
A trajetória escolar tem duração média de 12 anos. Durante esse longo percurso, laços afetivos são
criados, rompidos e reestabelecidos de acordo as experiências individuais de cada sujeito. Esses vínculos
não são apenas interpessoais, mas também com o próprio espaço escolar. Por isso, é comum que devido as
suas vivências os alunos deem significações positivas ao um local, o transformando afetivamente em um
lugar e por outro lado, categorizem negativamente outros espaços, os colocando como não-lugar. Para
entender essa as significações que espaço escolar têm para cada aluno, utilizou-se a metodologia dos mapas
vivenciais de Lopes (2012). Tal método além de ser eficaz em demonstrar tais relações entre o sujeito e seu
espaço de vivência, é uma metodologia que foge do tradicional, colocando os discentes como protagonistas
na construção do conhecimento. A pesquisa aconteceu no Colégio de Aplicação João XXII, na cidade de Juiz
de Fora, com uma turma de 7º ano e evidenciou que os espaços da escola que suscitaram sentimento positivo
nos alunos (topofilia), foram ambientes destinados a recreação e locais que acontecem as aulas que fogem
do “tradicional”. Os espaços que trouxeram lembranças ruins e repulsa para os alunos (topofobia), foram os
recintos destinados a punição e a sala de aula.
Palavras-chaves: Mapas vivenciais; Lugar; Espaço escolar.

1.Introdução

A escola é um local de vivência cotidiana dos alunos, onde os laços afetivos são criados,
rompidos e reestabelecidos de acordo as experiências individuais de cada sujeito. Esses vínculos
não são apenas interpessoais, mas também com o próprio lugar, sendo comum observar nas
escolas espaços que são apropriados exclusivamente por uma faixa etária, gênero e grupos de
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amigos. Essas apropriações subjetivas fazem com que os discentes deem diferentes significações
aos ambientes escolares.
Para entender os diferentes significados do espaço escolar, buscou-se um procedimento
que fugisse do tradicional e que colocassem os alunos como porta voz principal do conhecimento.
A metodologia dos mapas vivenciais, desenvolvida pelo professor Jader Lopes em 2012, atende a
essas prerrogativas. Tal método tem a capacidade de demonstrar através de produtos cartográficos
simples feito com os alunos e não para os alunos, qual o significado de diferentes espaços para
cada indivíduo.
Pode-se afirmar que os mapas vivencias têm um grande potencial em demonstrar as
relações com o lugar, já que por meio dessa metodologia, os alunos irão destacar os locais que têm
mais significado afetivo para eles e os que não têm, expondo os reais motivos que os fizeram
construir esse sentimento com o local. Costa e Amorim (2015), ressaltam que “o mapa é uma
representação inseparável do processo vivencial dos sujeitos. Portanto, permanece no “entre” do
sujeito e seu meio, na unidade de vivência” p. 245-246.
A significação que é atribuída pelos sujeitos a cada espaço relaciona-se ao conceito de lugar
pelo paradigma humanístico, podendo ser definido de forma sucinta como espaço que se torna
familiar pelas vivências/experiências. (FERREIRA,2010).
A inquietação em compreender as relações afetivas dos alunos com os diferentes espaços
da escola advém de algumas observações feitas no Colégio Aplicação João XXIII. Onde percebeuse que apesar do tamanho da escola, alguns espaços eram sempre apropriados pelos mesmo
grupos de amigos, que na maioria das vezes relacionava-se ao gênero e idade. Além disso, a
separação entre os prédios do Ensino Médio e do Ensino fundamental, que indiretamente criam um
afastamento entre os estudantes, aumentaram o interesse na pesquisa.
Muitos questionamentos se fizeram presente na construção deste trabalho, sendo os
principais: “será que os alunos do ensino fundamental atribuem um significado positivo ao espaço
onde se encontra o prédio do ensino médio?, “ a sala de aula, onde os alunos ficam a maior parte
do tempo é lugar para discentes? ”, “quais locais trazem as lembranças positivas para os alunos?”,
“quais recintos remetem a episódios ruins?”, “Os locais onde acontecem as aulas mais interativas
(quadra, laboratório, sala de teatro, biblioteca, anfiteatro, coliseu, dentre outros) têm significação
mais positiva que as salas de aula?”
Tendo em vista a breve constatação construída, o presente trabalho tem por objetivo
compreender quais os significados dos diferentes espaços do colégio de Aplicação João XXIII para
os alunos do sétimo ano, através de mapas vivências. A turma que foi objeto da pesquisa é
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composta por 33 discentes, porém, devido ao cenário de greve estudantil e docente no dia apenas
25 compareceram.

2.1 Objetivo geral

Compreender as relações afetivas dos alunos com os diferentes recintos da escola.

2.2 Objetivos específicos
Apurar se as aulas em que o aluno se torna protagonista do conhecimento são mais
interessantes.
Entender como os discentes significam, percebem e avaliam o espaço escolar a partir dos
mapas vivenciais.

3. Embasamento teórico

3.1. Lugar

Dentre os conceitos elementares da ciência geográfica, tem-se o lugar, que é um termo
primordial para essa pesquisa.
As abordagens iniciais do conceito lugar, por influência do positivismo, estavam intimamente
ligadas a localização, pois até então, a geografia era a ciência dos lugares e não dos homens. A
busca dessa matriz pela objetividade praticamente impossibilitou a extrapolação desse significado
localizacional durante muitos anos para esse conceito. A partir da década de 70 o conceito central
em discussão, toma outra dimensão com a renovação crítica e passa a ser um conceito chave da
geografia. (FERREIRA, 2010)
O lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que se anuncia e a
especificidade histórica do particular. Deste modo o lugar se apresentaria como o
ponto de articulação entre a mundialidade em constituição e o local enquanto
especificidade concreta, enquanto um momento. (CARLOS, 1993 apud
CAVALCANTI, 1996)

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

160

ISSN:2358-8659

Atualmente tal conceito têm sido interpretados e pesquisados por diversas áreas do
conhecimento. Nesta pesquisa serão destacados dois paradigmas teóricos principais, a saber:
concepção histórico dialética e a geografia humanística. (HOLZER,1999).
O viés histórico-dialético, entende o conceito de lugar no contexto do processo de
globalização. Em resumo, para esse paradigma por um lado o lugar sofre os impactos provocados
pela globalização conforme suas particularidades e possibilidades. E contraditoriamente, também é
o local de resistência a esse processo de globalização, devido a manifestação do subjetivo e das
identidades dos sujeitos que ali se encontram. (CAVALCANTI, 1996)
Para a geografia humanística o conceito de lugar refere-se as vivências individuais e
subjetivas, sendo o recorte afetivo do espaço através das vivenciais particulares de cada sujeito.
Ou seja, essa corrente considera-se o lugar como produto das experiências humanas.
Aprofundando um pouco essa discussão em termos geográficos e valendo-se das
contribuições de Holzer (1999), podemos inferir que o espaço, quando para além de seu recorte
físico adquire significação (pessoal), atribui-se também a concepção de lugar (ou lugarização), tanto
para percepções “positivas” quanto para “negativas”- às quais podemos também chamar topofilia
(afinidade com determinado local) ou topofobia (repulsa por alguma fração do espaço).
Tuan (1983), um dos principais teóricos do viés humanístico ressalta:
O lugar torna-se realidade, portanto, a partir da nossa familiaridade com o espaço,
não necessitando, entretanto, de ser definido através de uma imagem precisa,
limitada. Lugar se distingue, deste modo, de espaço. Este "transforma-se em lugar
à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor" (TUAN, 1983, apud
Ferreira 2010)

Para essa pesquisa utilizou-se as reformulações da geografia humanística, por saber que
os alunos atribuem diferentes significados para os ambientes escolares e fazem recortes afetivos
para esses espaços, materializado no sentimento que os mesmos sentem ao falar ou representar
cada recinto da instituição de ensino. As vivências individuais de cada discente serviram para
transformar o espaço escolar em lugar ou não-lugar. Os mapas vivenciais substancializam o
significado de cada ambiente para os alunos, evidenciando a utilização efetiva do conceito de lugar
sob os paradigmas humanísticos.

3.2. Mapas vivencias
A introdução das pesquisas sobre mapas vivenciais no Brasil foi feita pelo professor Jader
Janer Moreira Lopes, em 2012. As suas reflexões iniciais culminaram em um artigo (Lopes, 2012)
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de cunho conceitual. Nesta obra, o autor ressalta que essa frente de pesquisa é um rompimento
com a cartografia cartesiana e tradicional, dando destaque as vivências individuais e plurais de cada
sujeito, “o mapa é uma representação inseparável do processo vivencial dos sujeitos. Portanto,
permanece no “entre” do sujeito e seu meio, na unidade de vivência” (Costa e Amorim,2015, p. 245246). Para além, neste artigo o autor também frisa a importância de se dar voz aos alunos, já que
na maioria das vezes o conhecimento que os discentes trazem decorrente de suas vivências são
ignorados, levando a um desperdício epistêmico.
A metodologia de mapas vivenciais tem sua base teórica no conceito russo perejivane de
Vigostski. E é essa a principal característica que o diferencia dos mapas mentais.
Vigotski define vivência como:
A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo
que se vivencia está representado – a vivência sempre se liga àquilo que está
localizado fora da pessoa – e, por outro lado, está representado como eu vivencio
isso, ou seja, todas as particularidades da personalidade e todas as particularidades
do meio são apresentadas na vivência, tanto aquilo que é retirado do meio, todos
os elementos que possuem relação com dada personalidade, como aquilo que é
retirado da personalidade, todos os traços de seu caráter, traços constitutivos que
possuem relação com dado acontecimento. Dessa forma, na vivência, nós sempre
lidamos com a união indivisível das particularidades da personalidade e das
particularidades da situação representada na vivência (Vigotski, apud, Lopes,
Costa, Amorim, 2016)

O conceito de vivência tem uma dimensão geográfica pois quando um sujeito relata alguma
vivência individual, eles sempre as situam no tempo e no espaço. Para Vigotski (2010), sujeito e
meio formam uma unidade dialética.
Em 2015, a metodologia dos mapas vivenciais voltou a ser discutida por Costa e Amorim.
Em resumo essa obra sintetiza as experiências pedagógicas do professor Bruno Costa, ao aplicar
a metodologia dos mapas vivenciais em três turmas do 6º ano no Colégio de Aplicação João XXIII
no ano de 2012. Esse artigo diferencia-se do primeiro citado pelo esforço em mostrar de forma
detalhada as etapas metodológicas para se aplicar os mapas vivencias, assim como as dificuldades
encontradas. Costa e Amorim, 2012 ressaltam
os mapas vivenciais, consideramos o termo mapa para representações livres, que,
como constatamos, incluem: visões verticais do espaço geográfico, tentativas de
redução proporcional do espaço cartografado, traçado dos elementos presentes nos
lugares, textos, transcrições de falas dos estudantes, desenhos livres, entre outras
formas representativas. Isso é o que nos tem feito refletir sobre outras possibilidades
de elaboração de mapas que contemplem as vivências das crianças em seus
lugares, com suas histórias de vida p.246
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No ano de 2016, os três autores citados (Lopes, Costa e Amorim, 2016), se reuniram e
escreveram um novo artigo discutindo os mapas vivenciais. A referida obra discute os mapas
vivenciais como estratégia metodológica para a geografia escolar nos anos iniciais.

4. Materiais e métodos
A metodologia descrita por Costa e Amorim (2015), é dividida basicamente em três etapas,
a saber: I) História da cartografia, II) Reflexões sobre a vivência, III) Outras cartografias possíveis.
A primeira etapa denominada como “história da cartografia” tem como objetivo demonstrar
de forma breve a história da cartografia e as possibilidades de representação da realidade,
ressaltando a alternativa de cartografar os espaços de acordo com vivências de cada sujeito.
O segundo momento consiste em trazer à tona a significação do espaço escolar para cada
um dos alunos, para isso os discentes seriam convidados a visitar e fotografar os lugares que eles
julgam mais importantes da escola e posteriormente, contar histórias sobre as suas vivências
nesses diferentes recintos.
A terceira etapa designada como “outras cartografias possíveis”, os discentes são
convidados de fato a criar o seu mapa vivencial. Para isso, é entregue uma base da escola, em um
plano vertical, impressa em papel A4 para cada aluno. A FIGURA 1, demonstra a base utilizada
nessa pesquisa.

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

163

ISSN:2358-8659

FIGURA 1: Base cartográfica do CAP João XXIII. Fonte: Bruno Muniz Costa, 2012.

Posteriormente, os alunos são instruídos a criar simbologias e estratégias para responder
as seguintes questões no mapa: “Quais lugares você gosta e quais você não gosta? Quais lugares
você acha bonito e quais você acha feio? Em quais lugares você pode ir sozinho e em quais não
pode ir? Que lugares te causam medo? Quais são os lugares que você mais frequenta e quais são
os que você menos frequenta? Qual lugar você é proibido de entrar?” (Lopes e Amorim, 2015,p.
248).
Além do mapa vivencial, os alunos deveriam produzir um texto e ser entrevistados pelo
professor para entender os reais motivos que os levaram a desenvolver afeição ou não pelos
recintos.
Após refletir sobre a metodologia, tendo em vista o pouco tempo disponível, buscou-se focar
a pesquisa na etapa descrita pelos autores como “outras cartografias possíveis”. A intervenção
pedagógica foi realizada no Colégio de Aplicação João XXIII, com uma turma de 7º ano, composta
por 30 alunos
Em gabinete os dados foram tabulados com o objetivo de compreender o significado de cada
local para os alunos. Porém, por recomendações do autor da metodologia, os resultados não serão
pautados em gráficos, isso restringiria resultados dinâmicos e complexos que não são compatíveis
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com fórmulas matemáticas. Logo, os resultados serão os mapas de forma geral e os colocarei em
anexo como resultado principal da pesquisa.

5. Resultados e discussões

Após uma análise minuciosa dos mapas vivenciais produzidos pelos alunos e levando em
consideração algumas indagações feitas pelas pesquisadoras enquanto os mesmos produziam os
produtos cartográficos, percebeu-se que os locais da escola que eles mais gostam, de maneira
geral foram: a quadra, o parque, o estacionamento, o centro de ciências, a cantina, o centro
recreativo e o coliseu. Sabe-se que esses espaços são utilizados para recreação e os outros para
aulas que “fogem do tradicional”. Demonstrando, de maneira gera, que esses recintos são "lugares”
para a maioria.
Nas aulas de educação física, a quadra é dividia entre os meninos e as meninas, para que
todos possam praticar alguma atividade física. É interessante que muitos alunos dividiram a quadra,
mostrando o lado destinado a eles como um espaço que eles gostam e outro lado como local que
eles não gostam.
Nas aulas no centro de ciência, as atividades propostas são de cunho mais prático, por isso
são mais eficazes em despertar o interesse dos alunos. Assim como as aulas que acontecem no
coliseu, que por ser ao ar livre, já as tornam diferentes e dinâmicas. Acredita-se que por esses
motivos esses ambientes foram destacados como os espaços que os discentes mais gostam.
Quanto aos ambientes que os discentes menos gostam, os que foram mais recorrentes nos
mapas vivenciais foram: o prédio do ensino médio, a coordenação, a secretaria e os departamentos.
Quanto a categorização do prédio do ensino médio como um não-lugar, duas razões podem explicalas. A primeira está vinculada ao modo como os estudantes desse ciclo se colocam na escola em
uma categoria “superior” aos discentes do ensino fundamental, o que leva a construção desse
sentimento de negação. E o segundo, refere-se ao fato dos alunos do ensino fundamental
frequentam pouco o prédio do ensino médio. Quanto a coordenação, secretaria e departamento são
recintos que têm um cunho punitivo e por isso despertam esses sentimentos nos discentes.
Os locais da escola que trazem boas lembranças para os discentes são: o parque, centro
de artes, centro recreativo, quadra e centro de ciências. O parque foi o ambiente mais representado
para responder a essa pergunta, isso porque o espaço fez parte da rotina recreativa dos discentes
quando eles cursavam o primeiro ciclo do ensino fundamental I. Os outros recintos, foram
igualmente representados para responder “os locais que eles mais gostam”, assim sendo, quando
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se gosta de um lugar, tem-se esse sentimento porque lá se viveu bons momentos, que trazem boas
lembranças.
A coordenação, a sala de aula e a secretaria foram os recintos mais citados nos mapas para
responder os locais que trazem lembranças ruins para os discentes. A sala de aula é o ambiente
que os alunos mais ficam na escola, os discentes explicaram que alguns acontecimentos
específicos, como desavenças, provas difíceis, notas ruins, dentre outros motivos, os fazem ter esse
sentimento por esse espaço. Os outros recintos mencionados, por ser onde acontecem as principais
punições, traz lembranças ruins a alguns dos alunos.
Quando aos ambientes que os alunos acham bonitos, foram novamente representados o
centro de ciências, o parque, o coliseu, o estacionamento e o anfiteatro, mostrando que os locais
que têm um significado positivo foram similares para responder os espaços que eles mais gostam,
os locais que trazem boas lembranças e as áreas que eles acham bonitas.
Quanto aos ambientes feios, foram representados no mapa a entrada da escola e o
estacionamento. Ao indagar os alunos o motivo dessa categorização, eles disseram que os
ambientes são feios, sem cor e que necessitam ser reformados.
Para responder quais locais que os discentes podem e não podem ir, foram representados
o prédio do ensino fundamental e as áreas próximas como espaços que eles podem ir. Já o prédio
do ensino médio, as áreas próximas e a mata são locais que eles não podem ir.

6. Considerações finais

Os mapas vivenciais produzidos nos mostraram de modo claro a relação de cada aluno com
os diferentes ambientes escolares. Relações essas construídas de modo individual por cada sujeito,
atribuindo significado positivo ou negativo aos espaços da instituição de ensino de acordo com as
suas vivências.
Os espaços da escola que suscitaram sentimento positivo nos discentes (topofilia), podendo
ser classificado como lugar, foram ambientes destinados a recreação (quadra, cantina e parque) e
locais que acontecem as aulas que fogem do “tradicional” (coliseu, centro de ciências, mata, dentre
outros), demonstrando que as aulas práticas e as que os alunos são protagonistas na construção
do conhecimento são vistas como mais positivas para os discentes. Em vista disso, lança-se o
desafio para os professores de se explorar melhor tais locais e repensar o processo de ensino e
aprendizagem.
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Pode-se afirmar que aulas dinâmicas são mais interessantes para os discentes, sendo
perceptível pela conotação dado aos locais onde as mesmas acontecem na escola. A empolgação
e envolvimento que os mesmos tiveram no dia da execução dos mapas vivenciais ratifica ainda
mais essa premissa.
Os locais que trouxeram lembranças ruins e repulsa para os alunos (topofobia), sendo
entendido como um não-lugar, foram os recintos destinados a punição (secretaria e coordenação),
sala de aula, entrada e estacionamento da escola.
Percebeu-se, que de modo geral, que as categorizações positivas e negativas seguiram o
mesmo padrão, sendo citados os mesmos locais para responder diferentes perguntas. Por exemplo,
para repontar os locais que os alunos mais gostam, os espaços que trazem as melhores
lembranças, os recintos que eles gostam de ir, as respostas foram praticamente as mesmas. Assim
como para as classificações negativas.
Quando ao conceito de lugar, foi perceptível que mesmo sem os discentes terem o
conhecimento conceitual, eles conseguiram elaborar representações que dizem o que é lugar de
modo satisfatório pelo paradigma humanístico. Isso demonstra que tal metodologia pode ser meio
eficaz de introduzir essa temática um tanto complexa no ensino fundamental.
A impossibilidade de executar a metodologia de modo fidedigno, devido ao tempo disponível
para a pesquisa, trouxe prejuízos para o detalhamento dos resultados. Porém, apesar disso, foi
possível alcançar o objetivo principal traçado.
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Resumo:
As relações entre mídia e processo de ensino-aprendizagem constituem um campo de estudos relativamente
inexplorado, porém extremamente fascinante. Grande parte das temáticas abordadas no currículo básico da
Geografia Escolar – como urbanização, questões climáticas, globalização e crescimento populacional –
também está constantemente presente nos principais jornais, revistas, sites e canais de televisão. Neste
sentido, o presente trabalho aborda a influência exercida pelos noticiários internacional sobre alunos do 3º
Ano do Ensino Médio e professores de Geografia da Escola Básica. Para tanto, foram aplicados questionários
sobre temáticas geopolíticas para docentes e discentes e analisadas aulas de Geografia em que os
professores trabalharam com algum tipo de artefato midiático. Contatou-se que, mesmo não tendo o mesmo
poder de convencimento registrado em outras épocas, a mídia ainda é o principal fator que condiciona os
imaginários geopolíticos dos estudantes. Não obstante, grande parte dos professores de Geografia ainda
concebe ao material midiático um caráter meramente ilustrativo e não o utilizam como objeto de estudo a ser
sistematizado em seu caráter discursivo.
Palavras-chave: mídia, geopolítica, geografia, ensino, aprendizagem.

1. Considerações iniciais
Mídia e processo de ensino-aprendizagem em Geografia na Escola Básica: uma relação tão
próxima, e, ao mesmo tempo, pouco valorizada na academia e subaproveitada por profissionais do
magistério em sala de aula. Muito se tem falado sobre a necessidade de o sistema educacional
contemplar práticas e linguagens condizentes às novas demandas da sociedade, sobretudo em
relação à adoção de metodologias dinâmicas que sejam atrativas aos jovens estudantes.
Nesse sentido, a incorporação de diferentes mídias em sala de aula é uma questão
absolutamente pertinente. Porém, também gera várias dúvidas para o professorado de maneira
geral e para docentes de Geografia, em particular. Entre elas estão as seguintes: Durante a
graduação, os professores foram formados para, futuramente, trabalharem com os diferentes tipos
de mídia em sala de aula? Eles reconhecem os riscos e potenciais dos artefatos midiáticos? Há
bibliografia satisfatoriamente disponível no Brasil sobre as relações entre meios de comunicação
de massa e ensino de Geografia? É realmente necessário o uso das tecnologias no âmbito da sala
de aula? Será que não estamos dando poder demais às tecnologias digitais? Como podemos
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trabalhá-las de forma crítica e compreendendo que são instrumentos de auxílio ao trabalho
pedagógico? (ARAÚJO, 2010).
No caso do ensino de geopolítica, em que professores e alunos não possuem experiências
dos principais acontecimentos globais, a grande mídia aparece como importante e quase que
exclusiva fonte de informações. Diante dessa realidade, não há como negar que a mídia pode
influenciar os imaginários geopolíticos tanto de docentes quanto de discentes.
Sendo assim, este trabalho apresenta os resultados de uma reflexão teórica e trabalho de
campo que objetiva compreender como professores de Geografia e alunos do 3º Ano do Ensino
Médio incorporam e decodificam os discursos geopolíticos da mídia.

2. Discursos geopolíticos da grande mídia brasileira

De acordo com Castro (2005), “geopolítica” é um termo que designa as relações entre a
política do Estado e a Geografia, entendida como superfície, forma, fronteiras e recursos do território
nacional. Enquanto disciplina acadêmica, a geopolítica estabelece os princípios gerais sobre os
fundamentos geográficos do poder militar. Para Danelli (2007, p. 196) “a geopolítica pode ser
definida como a ciência que estuda as estratégias de estado para melhor administrar seu território
com vistas à sobrevivência de seu povo e sua melhor inserção no plano internacional”. Já Aveni e
Silva (2010), mais sucintamente, definem a geopolítica como a identificação das relações de poder
de diferentes atores sociais sobre o território. Desse modo, a geopolítica surge como conhecimento
atrelado à necessidade de controle e expansão territorial.
As relações entre as esferas política e midiática remetem à primeira metade do século
passado. Abordando esta questão, Colombo (1976) aponta que o rádio e posteriormente a televisão
condicionaram o surgimento de um novo tipo de líder: “o líder eletrônico”.
O rádio nas décadas de 30 e 40 foi aproveitado como instrumento de vedetização
política. Roosevelt nos Estados Unidos, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e
Vargas no Brasil, conseguiram grande apoio popular às suas ideias principalmente
em virtude de suas apresentações radiofônicas. [...] As campanhas políticas, em
todos os seus passos transformaram-se em espetáculo televisivo. As convenções
partidárias, as viagens dos candidatos em busca de votos, os debates televisivos
adaptaram-se à necessidade do espetáculo. Depois da televisão as campanhas
eleitorais transformaram-se num verdadeiro show (REZENDE, 1986, p. 52-54).

Bulik (1996) aponta que, concomitantemente à Nova Ordem Mundial, também está em
marcha uma “Nova Ordem Informativa e Comunicacional”. Seguindo este viés analítico, Steinberger
(2005) apresenta a tese de que nova ordem geopolítica internacional é uma “Ordem Internacional
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Midiática”. Segundo a autora, as diferentes formas de imperialismo cultural (que não implicam
necessariamente em domínio territorial físico e direto) e de soft power (capacidade de conseguir
resultados por meio da atração em vez da coerção) indicam que o sistema de referência em
ascensão é o sistema “pós-moderno midiático”, em que a indústria cultural e os meios de
comunicação de massa detêm o poder de tentar configurar mentalidades a médio/longo prazo e,
portanto, amalgamar o apoio social necessário à consolidação de qualquer liderança global.
Portanto, atualmente, uma “análise geopolítica” também requer “uma análise do discurso”. Não
obstante, no jogo de forças internacionais, a mídia pode ser tanto agente quanto ator geopolítico.
Ela é agente se consideramos sua atuação para sustentar o poder hegemônico e
ator, ao visar o seu próprio lucro. Ela é também “produtor” e “receptor” dos discursos
e das informações que utiliza para ampliar seu capital informativo, se
autoalimentando do seu próprio discurso” (AVENI; SILVA, 2010, p. 35).

As grandes agências internacionais de notícias distribuem para todo o planeta reportagens
e editoriais sobre os principais acontecimentos geopolíticos44. Todavia, como não há neutralidade
jornalística, este conteúdo reverberado em larga escala, muitas vezes, acaba servindo como
propaganda ideológica das políticas externas das grandes potências.
Para facilitar a compreensão do público (em geral não familiarizado com as
temáticas geopolíticas) e tornar inteligível a complexa configuração das relações
internacionais, a mídia fornece “atalhos cognitivos”, a partir de estereótipos,
maniqueísmos e personificações. Desse modo, estereótipos como o “muçulmano
terrorista e fanático religioso”, o “ditador cubano” e o “caudilho sul-americano”,
exaustivamente repetidos como mantras pelos meios de comunicação, podem ser
aceitos sem maiores questionamentos (LADEIRA e LEÃO, 2016, p. 168).

Seguindo este viés analítico, os noticiários geopolíticos da grande mídia brasileira
tendem a enfatizar aspectos positivos das principais potências globais, sobretudos dos
Estados Unidos, e, por outro lado, representam negativamente mandatários, nações,
civilizações, povos ou organizações consideradas como “inimigos” do status quo ocidental
como o Mundo Muçulmano e os governos politicamente à esquerda da América Latina.

3. Material midiático e ensino de Geografia

44

O Repórter Esso, noticiário que reproduzia o conteúdo distribuído pela agência estadunidense United Press
International para diversos países entre as décadas de 1940 e 1960, foi a primeira grande experiência de reprodução de
notícias no continente americano. No Brasil, o Repórter Esso inicialmente foi transmitido pela Rádio Nacional e
posteriormente pela TV Tupi.
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Como visto, parcela considerável dos assuntos inerentes ao currículo básico da Geografia
Escolar – como urbanização, questões climáticas, globalização e crescimento populacional –
também está constantemente presente nos principais jornais, revistas, sites e canais de televisão.
Quando falamos de geografia, não só os aspectos físicos dos lugares nos vêm à
mente, mas também discussões políticas que saem nas mídias diariamente e que,
de um modo ou de outro, atribuímos sua explicação à ciência geográfica. E daí nos
remetemos ao termo ‘geopolítica’, onde as constantes notícias sobre os diversos
conflitos espalhados pelo mundo são esmiuçadas nessa temática da ciência
geográfica, de maneira que causa curiosidade na maioria das pessoas (ARAÚJO,
2012, p. 285).

Autores como Leão e Carvalho Leão (2008), Souza e Queiroz (2012), Guimarães (2016) e
Pontuschka (2001) afirmam que a utilização das diversas mídias na Geografia (documentários,
filmes, programas de televisão, textos de jornais, revistas e Internet) consiste em importante
ferramenta pedagógica, podendo auxiliar na compreensão e crítica da produção do espaço.
A interferência da mídia na vida em sociedade é fato, no entanto existe um fator o
que não é saudável para ser humano, que é a informação ser recebida por ele como
se estivesse pronta e acabada, não necessitando de uma análise e criticidade da
mesma, no entanto, nem tudo que ela mostra pode ser considerado como sendo
lícito para o desenvolvimento intelectual do sujeito, como proposta pedagógica ela
pode ser muito bem utilizada nas aulas de Geografia, desde que a use para se
conduzir o ensino propondo discussões críticas dos assuntos abordados. O uso dos
recursos midiáticos nas aulas de Geografia se torna importante porque os jovens e
adolescentes do tempo atual vivenciado, interagem constantemente com os mais
variados meios de comunicação, isso se torna uma ferramenta interessante nas
aulas, já que ela faz parte do cotidiano dos alunos, visto que a mídia é um importante
instrumento de informação e conhecimento, o conhecimento transmitido por estes
também contribui na formação cidadã, sendo assim, o professor pode fazer a
seleção, uma triagem, trazer para dentro da sala de aula informações que
contribuam para a formação de seus alunos (PONTES, 2014, p. 4-5).

A evolução dos meios de comunicação de massa e das redes sociais (como o Facebook ou
o Twitter) modifica substancialmente as noções de tempo e espaço. As novas tecnologias permitem
que a produção e o compartilhamento de informações e conhecimentos de qualquer natureza
paulatinamente deixem de ser privilégio de uma pequena parcela da população e fiquem ao alcance
de todos quantos queiram criá-las ou fazer uso delas. O meio virtual adiciona uma nova dimensão
às práticas comunicacionais, transformando cada usuário em um potencial produtor de conteúdos.
Mais do que educar com a mídia, a escola precisa educar para a mídia. Isto é, formar alunos
que possam decodificar de maneira crítica os diferentes tipos de discurso presentes nos meios de
comunicação de massa. Quando o aluno se dirigir à mídia considerando-a como fonte de dados,
deve ser orientado a fazê-lo com algo que seria um enfoque de uma “Geografia Cética”, sem crer
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incondicionalmente naquilo que lê, ouve ou assiste e consiga ver o que existe “por trás da notícia”
(MARTINS; MACHADO, 2005, p. 8679).

4. Metodologia

Primeiramente, por meio de leitura teórica, buscamos analisar as relações entre mídia,
público e manipulação. Embora não manipule incondicionalmente a audiência e não tenha o mesmo
poder de persuasão outrora registrado (vide à ascensão da chamada imprensa independente, por
exemplo), a grande mídia, no tocante às relações internacionais, devido ao distanciamento espacial
dos receptores, ainda pode ser considerada como um grande fator de influência para a construção
da opinião do público de maneira geral.
Posteriormente, fizemos uma análise hermenêutica sobre os noticiários internacionais da
imprensa brasileira, na qual constatamos uma forte tendência em reverberar acriticamente os
conteúdos distribuídos pelas grandes agências internacionais de notícias.
Nossa pesquisa de campo consistiu em aplicar questionários para professores de Geografia
da Escola Básica e alunos do 3º Ano do Ensino Médio e em observar aulas que tiveram a
incorporação de materiais midiáticos. Algumas das indagações aos professores foram feitas a
respeito dos conteúdos midiáticos, da formação inicial na graduação e como podem ser trabalhados
os diferentes artefatos midiáticos em sala de aula. Já na observação em sala de aula, procuramos
compreender como os docentes trabalham com o material midiático em suas aulas, se promovem
sua ressignificação crítica, identificando possíveis jogos de poder, efeitos ideológicos e relações
hierárquicas que estão por trás das condições de produção de um determinado discurso.
Esta análise foi elaborada levando em consideração: a) relação do educador com o material
midiático; b) relação pedagógica estabelecida em sala de aula; c) relação do texto midiático com o
conhecimento geográfico.

5. Resultados

Através da tabulação, sistematização e análise dos dados obtidos em nossa pesquisa de
campo realizada em instituições de ensino estaduais, federais e particulares foi possível
diagnosticar a influência exercida pela mídia na construção dos imaginários geopolíticos dos
discentes do 3º Ano do Ensino Médio. Apesar de não possuir o mesmo poder de persuasão
registrada em outras épocas, em relação às questões geopolíticas, os discursos midiáticos ainda
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exercem bastante influência no processo de ensino-aprendizagem em Geografia na escola básica.
As visões que a maioria dos alunos pesquisados possui sobre o mundo muçulmano, por
exemplo, não leva em consideração a complexidade inerente a segunda maior religião monoteísta
do planeta em números de seguidores, mas são pautadas a partir de construções ideológicas do
Ocidente, difundidas, sobretudo pelos meios de comunicação de massa. O campo lexical associado
às palavras “islamismo”, “muçulmano”, bem como a decodificação de uma imagem de povos
muçulmanos concedida pelos discentes que participaram desta pesquisa nos revelou um imaginário
geopolítico marcado equivocadamente por simplificações e estereótipos. Não obstante, muitos
alunos representam o Islã como se fosse um “país” e, compreendem os “muçulmanos” como “etnia”,
e consideram os termos “árabe” e “muçulmano” como sinônimos.
A compreensão dos alunos sobre a geopolítica remete à concepção clássica do termo, se
resume à atuação do Estado como ator geopolítico, ou, em outras palavras, como se a totalidade
da ação política espacial fosse resumida “da” e “na” ação Estatal.
Frequentemente, os docentes também introduzem as questões geopolíticas em sala de aula
sem realizar uma apresentação prévia sobre os principais conceitos que serão trabalhados. Como
docentes e discentes possuem visões diferentes sobre termos como Estado, nação, democracia ou
território, não foi por acaso que grande parte dos alunos que participaram deste trabalho apontou a
linguagem utilizada pelo professor e o não entendimento de palavras-chave do léxico geopolítico
como principais dificuldades para absorção do conteúdo didático.
Em momento algum das aulas por nós observadas notamos algum tipo de proposta por parte
dos professores em realizar um diálogo pertinente entre a Geografia e outros campos do saber com
o intuito de melhor decodificar os textos midiáticos. Consideramos que os conhecimentos presentes
em Língua Portuguesa (principalmente relativo à Análise do Discurso) ou História são fundamentais
para contextualizar acontecimentos geopolíticos e como estes são transmitidos pela mídia ao
grande público global.

6. Considerações finais

Não há necessidade de uma análise de conteúdo mais aprofundada sobre os noticiários
geopolíticos da imprensa brasileira para se chegar à conclusão que os nossos principais órgãos de
comunicação reproduzem de maneira fidedigna a ideologia imperialista das grandes potências
globais. Por outro lado, uma mídia que tenha um contraponto crítico na escola pode ser eficiente
sob o ponto de vista pedagógico. Desse modo, é preciso romper com determinadas práticas
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

178

ISSN:2358-8659

didáticas maniqueístas que concebem apenas aspectos negativos nos meios de comunicação de
massa e, em contrapartida, encaram a escola como local privilegiado para extirpar por completo
qualquer tipo de influência midiática sobre crianças e adolescentes.
De maneira geral, a tecnologia é neutra, ela não possui uma natureza apriorística, seu
aproveitamento positivo em sala de aula dependerá da metodologia adotada pelo discente.
Portanto, é preciso superar tanto a posição tecnofóbica, de total aversão ao uso pedagógico das
tecnologias de informação e comunicação quanto a visão tecnofílica, de enaltecimento da máquina
como possibilidade de solucionar todas os problemas educacionais. Mais do que propriamente a
tecnologia, o que facilita decisivamente o processo de ensino-aprendizagem é a capacidade de
comunicação autêntica do educador, de estabelecer relações de confiança com os seus alunos,
pelo equilíbrio e competência com que atua.
Desse modo, é preciso superar o imediatismo e a superficialidade das informações
presentes nos meios de comunicação de massa. Nesse sentido, o professor deve evitar a ansiedade
de despejar informações atuais para os alunos sem que as mesmas possam ser “digeridas” de
maneira crítica. Conforme a experiência nos tem mostrado, sob o risco de se chegar a conclusões
precipitadas, é extremamente controverso analisar um determinado acontecimento no calor dos
fatos. Não obstante, os professores devem se mostrar dispostos a enfrentar os inúmeros desafios
impostos pelas novas tecnologias da comunicação, o que representa reconhecer que necessitam
aprimorar seus conhecimentos didáticos continuamente. Se concordarmos com a premissa de que
qualquer tipo de mensagem só adquire um sentido concreto na instância receptiva, é pertinente
admitir que os conteúdos difundidos pelas diversas mídias também sejam passíveis de receber
novos significados em sala de aula. Nesse sentido, é fundamental que o professor proponha
estratégias metodológicas consistentes para a decodificação crítica dos discursos midiáticos com
os seus alunos. Parafraseando Paulo Freire, podemos afirmar que as mensagens midiáticas estão
“grávidas de sentido”.
Em suma, identificamos duas posturas básicas assumida pelos professores ao trabalhar com
artefatos midiáticos em sala de aula: na primeira o docente apenas apresenta o material da mídia,
sem a devida postura crítica em relação ao mesmo; na segunda, os discursos dos grandes meios
de comunicação de massa são simplesmente rejeitados em sala de aula, sem maiores explicações
ou argumentações, o que implica uma posição tão maniqueísta quanto à apresentada pelos
principais noticiários internacionais.
Durante a Guerra Fria os comunistas eram considerados os principais “inimigos” do
Ocidente. Nesse sentido, toda uma gama de propaganda ideológico-midiática foi utilizada para
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amedrontar audiências de boa parte do planeta sobre o “perigo vermelho”. Com o colapso da União
Soviética e do socialismo no Leste Europeu, na chamada “Nova Ordem Mundial”, sobretudo após
o atentado de 11 de setembro, o foco ocidental se desloca do comunismo para a ameaça terrorista
islâmica. Nesse sentido, é oportuno constatar que, ao contrário de outras épocas, a maioria dos
alunos que participaram desta pesquisa possui visões relativamente “neutras” em relação ao
comunismo. Por outro lado, assim como nas representações midiáticas, o mundo muçulmano é
concebido de maneira extremamente negativa por parcela considerável dos discentes. Tais
resultados foram percebidos tanto nas decodificações de imagens quanto nos relatos de imagens
acústicas. Diante dessa realidade, é possível inferir que as visões negativas dos alunos sobre
determinados atores da geopolítica mundial coincide em grande medida com as representações a
eles concedidas pelos meios de comunicação de massa hegemônicos.
Concordamos com Araújo (2012, p. 292) que, se a proposta da Geografia é formar alunos
cidadãos e ativos na sociedade, contribuindo de maneira eficaz para a melhoria da nossa condição
de vida nas mais diversas instâncias, nada melhor que a geopolítica para dar o aporte teórico
necessário capaz de gerar uma reação que acabe com o conformismo do alunado e do professor.
Também é importante que, no processo de decodificação dos discursos geopolíticos da
mídia em sala de aula, o educador possa colocar em prática uma abordagem transdisciplinar,
ultrapassando os limites da ciência geográfica, valendo-se também da contribuição das várias áreas
do conhecimento.
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Eixo 5: Cartografia, geotecnologias e cartografia escolar
Trabalho completo

Áreas de Preservação Permanente: comparações entre novo código florestal (Lei
Federal 12.651/2012) e o antigo código florestal (Lei Federal n° 4771/1965)
em um estudo de caso na bacia do Córrego Arrieiro –Teresópolis RJ
Francisco Carlos Moreira Gomes
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: FranciscoCarlosMoreiraGomes@gmail.com

Resumo
A aprovação do novo Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012) trouxe consigo diversas ambiguidades,
sendo a maior delas a redução das Áreas Preservação Permanente (APP) dos Topos de Morros,
possibilitando então a ocupação destas áreas de grande fragilidade ambiental. A execução e aplicação do
novo Código Florestal traz consigo desafios para toda a sociedade brasileira, desde aqueles profissionais
com uma ligação maior às questões ambientais de preservação ambiental, quanto aqueles que tratam do
planejamento urbano e o uso de áreas de potencial risco de ocupação. Sem o amparo da legislação, esses
profissionais precisam se tornar cada vez mais inventivos para a manutenção tanto das áreas de preservação
ambiental e a sua biodiversidade como para assegurar que não ocorra a ocupação destas áreas de fragilidade
ambiental. O objetivo deste trabalho é demonstrar através de técnicas de geoprocessamento a redução das
APP em um estudo de caso na Bacia do Córrego Arrieiro, no Município de Teresópolis-RJ.
Palavras-chave: Áreas Preservação Permanente (APP), Novo código florestal brasileiro,
Geoprocessamento, Análise ambiental.

1. Introdução
A promulgação do novo código florestal, Lei Federal 12.651/2012, trouxe consigo diversos
desafios para a manutenção e preservação da biodiversidade no país. Anos antes de sua
aprovação, juristas já bradavam que os movimentos de tentativa de modificar a antiga Lei Federal
n° 4771 do ano de 1965 trariam consigo diversos problemas ambientais e a sua consolidação residia
apenas na defesa de interesses dos setores ruralistas do país
Nos últimos dez anos, entretanto, não raramente têm vindo à tona o já renitente
conflito entre o setor ruralista, de um lado, e atores, grupos sociais e movimentos
ambientalistas, de outro, no que concerne à pertinência e à amplitude das
obrigações atualmente estabelecidas no Código Florestal. Na maioria das vezes, os
debates envolvem argumentos contraditórios, sem fundamentos consistentes e, no
caso dos ruralistas, claramente comprometidos com interesses setoriais
(ALVARENGA 2011, p.01)

Sendo resoluções modificadas com a aprovação do novo Código Florestal, que reduziu as
Áreas de Preservação Permanente (APP), são contra a posição de diversos pesquisadores que já
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tangeram sobre o tema e argumentam a necessidade ampliação das APP mesmo no Código antigo,
pela grande fragilidade ambiental destas áreas.
(...) estudo realizado em 2001 por Manoel Cláudio da Silva Júnior, professor da
Universidade de Brasília (UnB), que demonstrou a insuficiência de Áreas de
Preservação Permanentes (APP) com 30m de extensão, correspondentes a três
córregos com até 10m de largura localizados na Reserva Ecológica do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a preservação da diversidade
arbórea e da circulação hídrica (ALVARENGA 2011, p.01)

Sendo assim, o mesmo autor argumenta ainda que uma aprovação de uma legislação
ambiental que não se balizasse em estudos científicos causaria por si só, não apenas um
retrocesso, mas sim uma enorme contradição que colocaria em cheque toda a biodiversidade e
segurança ambiental da sociedade brasileira.
(..) Adicionalmente, o estudioso pondera que “as recentes propostas de alteração
deste Código, em particular alterando a extensão ou as regras de uso das Reservas
Legais, podem trazer graves prejuízos ao patrimônio biológico e genético brasileiro”.
Por isso, alerta que o acervo de conhecimentos científicos sobre recursos naturais
deveria ser considerado como um a priori em quaisquer discussões sobre
modificação do Código Florestal e sobre o uso dos diferentes tipos de ambientes
naturais. (Silva Júnior e de Meyer et al apud AVARENGA 2011, p.02)

Contudo, mesmo com diversos estudiosos de inúmeras áreas se opondo à criação de um
novo Código Florestal, pois era evidentemente o seu serviço ao grande mercado rural latifundiário
brasileiro, a Lei Federal 12.651 foi sancionada pelo poder executivo em maio de 2012.
Do ponto de vista do âmbito legal, essa mudança foi duramente criticada por possuir um
texto ambíguo e com o uso de termos que ainda não foram aceitos e nem debatidos pela
comunidade cientifica.
Deste modo, talvez, as APP não sejam mais limitadas de acordo com as suas características
naturais e de fragilidade ambiental, mas sim pelo viés de juristas e advogados de acordo com as
intencionalidades de seus clientes.
De certa forma, este caminho trilhado tem transformando o debate e a preservação
ambiental, em um campo puramente de sofistas que atuam em causas próprias, inerentes às
consequências de suas atitudes para o patrimônio biológico nacional, sem nenhum argumento ou
estudo necessariamente científico de seus possíveis impactos socioambientais.

2. Objetivos
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O objetivo deste presente trabalho é demonstrar como o a aplicação do novo Código
Florestal brasileiro, através da Lei Federal 12.651/2012, promoveu uma redução das APP, pelo uso
de técnicas de Geoprocessamento através de um estudo de caso na Bacia do Córrego Arrieiro no
município de Teresópolis no Estado do Rio de Janeiro.

3. Metodologia
A metodologia deste trabalho tomou forma em 3 momentos distintos, se iniciando em uma
revisão bibliográfica que abarcasse os dois Códigos Florestais e suas principais modificações,
assim como a argumentação de juristas e intelectuais da área sobre as principais mudanças entre
as duas leis.
O momento seguinte iniciou-se a partir da coleta e tratamento dos dados espaciais através
de técnicas de geoprocessamento, que permitiu especializar os contrastes entre as duas Leis dos
Códigos Florestais.
A última etapa foi pautada sobre a análise dos materiais cartográficos gerados para a
comparação e discussão das modificações constatadas.

3.1. Breve revisão bibliográfica
A revisão bibliográfica se pautou principalmente na comparação entre os textos da Lei
Federal n° 4771/65 (antigo código florestal) e da Lei Federal 12.651/2012 (novo código florestal).
Ainda buscou-se visitar autores de diferentes posições frente às mudanças na legislação, na
tentativa de estabelecer uma visão fundamentada e holística sobre o tema.

3.3. Delimitação da APP através do Geoprocessamento
Todo o processo de espacialização dos dados e delimitação da APP, em ambos os Códigos
Florestais, foram executadas no software de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) Arcgis,
desenvolvido pela empresa ERIS.
A delimitação das áreas de APP ao redor de rios e nascentes foram determinadas através
da base dos Shapefile dos cursos dos rios das cartas topográficas vetorizadas em escala de
1:50.000, pelo IBGE.
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Através da função Buffer se determinou a construção de Shapefiles com 30 metros em cada
margem dos rios e com um raio de 50 metros ao redor das nascentes dos mesmos.
As áreas de declividade superior a 45° foram determinadas através de um Modelo Digital de
Elevação (MDE), obtido através da plataforma do Serviço Geologico dos Estados Unidos (USGSUnited States Geological Survey), que disponibiliza modelos digitais de elevação partir dos dados
do Shuttle Radar TopographyMission (SRTM).
Para tal, utilizou-se a função slopp, determinando os valores de declividade da área,
agrupando em uma mesma classe todos aqueles iguais ou acima de 45°.
Quanto às APP de topo de morro, devido a sua complexidade, optou-se por usar a
ferramenta desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa, TopoMAPP 2.0, elaborada como
uma extensão de toollbox no Arcgis, para a delimitação automática no código novo.
No que desrespeito ainda ao mapeamento de APP no código antigo, se optou por usar a
metodologia descrita por Peluzio, Santos e Fiedler (2010), em seu livro “Mapeamento de áreas de
preservação permanente no ArcGIS 9.3” exemplificada pelo fluxograma (FIGURA 1).

MDE

Refinamento do
MDE

Geração do
cumes dos
morros

Mapeamento
das elevações

Determinação
das Bases

Agupamento
das elevações

Determinação
do terço
superior

Determinação
das APPs

Poligonos das
APPs

Mapeamento
das APPs Topo
de Morro

FIGURA 1: Fluxograma das etapas para o mapeamento das áreas de APP de topo de morro no código antigo. Fonte:
Adaptado de Gasparini et al. (2013)

Ao fim da delimitação das APP ocorreu a elaboração de mapas temáticos da área nos
padrões de cada código florestal.

3.3. Análise dos materiais gerados
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A última etapa foi uma análise e comparação entres os materiais gerados, buscando
estabelecer uma visão analítica e crítica das principais mudanças de acordo com cada parâmetro
estabelecido.

4. Resultados e discussão
A área de estudo do presente trabalho é a bacia hidrográfica do Córrego do Arrieiro,
localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro, na porção sudoeste do município de Teresópolis
no Estado do Rio de Janeiro, na zona rural do primeiro distrito.
Com uma área de cerca de 22,8 km², ela abarca duas localidades em sua totalidade, o
Santana e Engano, e parcialmente outras duas, Fazenda Alpina e Arrieiro.
Como estruturas públicas, temos duas escolas de ensino básico presentes na região da
bacia, assim como um posto policial da Polícia militar do 32 BPM – RJ. Por fazer parte do Parque
Municipal das Montanhas de Teresópolis, a sua sede administrativa se encontra dentro dos limites
da bacia.
Como estruturas políticas da região, temos duas instituições: a “Associação dos produtores
agrícolas de Santana, Arrieiro e Fazenda Alpina” e a “Associação de Moradores e amigos de
Santana, Arrieiro, Fazenda Alpina e Santa Rita”.
A série de chuvas fortes, que atingiram a Região Serrana do Rio de janeiro em janeiro de
2011, provocaram grandes problemas tanto de ordem social quanto ambiental à bacia em questão
Vale frisar que as diversas localidades atingidas ainda tentam se recuperar de suas perdas,
mesmo 6 anos depois, na medida em que os problemas políticos envolvendo a cidade impossibilitou
a ação efetiva do poder público na recuperação nesta região.

4.1. As áreas de APP
O primeiro mapeamento realizado foi o das áreas de APP, dentro do código antigo (FIGURA
2), na intensidade que os somatórios de todas as Áreas de Preservação Permanente abarcaram
uma porção de 6,9 km², cerca de 30 % da área total da bacia.
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FIGURA 2: Áreas de APP’s delimitadas de acordo com o antigo Código Florestal – Lei Federal n° 4771/1965
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As áreas de APP de declividades igual ou superior a 45° somaram 0,8km², cerca de 4% da
área total a bacia. Enquanto que as Áreas de Preservação Permanente ao longo de rios e nascentes
equivalem a 1,7km², 7% da área da bacia.
As delimitações automáticas das APP de topo de morro dentro do código antigo encontraram
20 pontos considerados Áreas de Preservação Permanente. Essas áreas, juntas, somam
aproximadamente 4,7km² ou 19% da área total da bacia.
TABELA 2
Distribuição das APP no antigo Código Florestal
Tipo de APP

Área total

Topo de Morro

4,40 Km²

Declividade maior ou igual a 45°

0,80 Km²

Nascentes e ao redor das margens de rios

1,7 Km²

Total

6,87 Km²

Percentual das áreas de
APP
64,05%

Percentual sobre a área total
da bacia

11,64%

3,51%

24,31%

7%

-

19,32%

30,17%

O segundo mapeamento foi o de áreas de APP, dentro do Novo Código Florestal (FIGURA
3) , Áreas de Preservação Permanente que representam uma porção de 2,9km², cerca de 12,74%
da área total da bacia, uma redução de áreas de APP de 56,33% em comparação com a antiga lei.
As áreas de APP de declividades igual ou superior a 45° são ainda de 0,8km², cerca de
3,51% da área total a bacia. Enquanto que as Áreas de Preservação Permanente ao longo de rios
e nascentes continuam a equivaler a 1,7 km², 7 % da área da bacia.
As delimitações automáticas das APP de topo de morro dentro do código novo encontraram
6 pontos considerados Áreas de Preservação Permanente, 14 a menos que a legislação anterior.
Essas áreas, juntas, somam cerca 0,5km² ou 2,06% da área total da bacia, uma redução de 3,9km².
TABELA 2
Distribuição das APP no novo Código Florestal
Tipo de APP
Topo de Morro
Declividade maior ou igual a 45°
Nascentes e ao redor das margens de rios

Área total
0,5 Km²
0,8 Km²
1,7 Km²

Percentual das áreas de
APP
16,67%
26,66%
56,67%

Percentual sobre a área
total da bacia
2%
4%
7%
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Total

2,9Km²

-

12,74%

Cabe destacar aqui a constatação de que, na área de estudo, passou a ocorrer uma
diminuição brusca dos pontos considerados topo de morros pela legislação antiga (FIGURA 4).
Sendo as áreas de APP de topo de morro quase extintas dentro da bacia em questão.

FIGURA 3: Áreas de APPs delimitadas de acordo com o novo Código Florestal – Lei Federal 12.651/2012

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

190

ISSN:2358-8659

FIGURA 4: Comparação da redução das APP de topo de morro do antigo e novo Código Florestal
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5. Considerações finais
De acordo com todas as mudanças ocorridas entre os códigos florestais, é possível ver que
ocorreu uma redução das Áreas de Preservação Permanente na passagem de uma legislação para
outra.
Contudo, qualquer redução nestas áreas de preservação, devido a sua fragilidade ambiental,
é um retrocesso à preservação e manutenção da biodiversidade nacional, além de legitimar a
permissividade do desmatamento de tais áreas.
A execução e aplicação do novo Código Florestal trazem consigo desafios para toda a
sociedade brasileira, desde aqueles profissionais com uma ligação maior às questões ambientais
de preservação ambiental, quanto aqueles que tratam do planejamento urbano e o uso de áreas de
potencial risco de ocupação.
Sem o amparo da legislação, esses profissionais precisam se tornar cada vez mais
inventivos para a manutenção tanto das áreas de preservação ambiental e a sua biodiversidade
como para assegurar que não ocorra a ocupação destas áreas de fragilidade ambiental.
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________________________________________________________________________
Resumo:
As geotecnologias proporcionaram um acréscimo notável no que se refere ao conhecimento, aquisição,
acesso e armazenamento de dados e registros geoespaciais. Com a possibilidade de aquisição de imagens
de satélites de maneira gratuita, diversas são as oportunidades para desenvolver estudos de qualquer
localidade da superfície terrestre. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo comparar o produto
altimétrico do satélite ALOS com o Levantamento Aerofotogramétrico de detalhe, na Bacia Hidrográfica do
Córrego Tapera, em Juiz de Fora - MG. O interesse desse estudo é avaliar, a partir de comparação, a resposta
dos produtos provenientes de um satélite gratuito, em uma área onde existe uma base de dados detalhada,
verificando assim, se o resultado encontrado pode ser replicado em áreas onde não se encontra uma base
com altos níveis de detalhe. Como resultados, a partir de uma análise visual, foi possível constatar que no
satélite ALOS, apesar de não ter a mesma acurácia e detalhamento do Levantamento Aerofotogramétrico
realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora, é possível observar que existe uma correlação forte entre seus
produtos.
Palavras Chaves: Análise comparativa; Declividade; Hipsometria; Geotecnologia;
______________________________________________________________________________________

1. Introdução
A utilização de imagens de satélite é de fundamental importância para o conhecimento de
diversos pontos e áreas na superfície terrestre. Tais imagens vieram para contribuir com a
interpretação do espaço geográfico, auxiliando no mapeamento temático, e também para possíveis
intervenções e visão privilegiada de um dado local no espaço.
Com o avanço das técnicas de informações espaciais (Sistema de Informações Geográficas
– SIG, Posicionamento terrestre por satélite, Sensoriamento Remoto Orbital, Fotogrametria, etc.)
no final do século XX, muitas localidades, antes desconhecidas ou inexploradas, passaram agora a
serem vistas, e consequentemente estudadas.
Consideradas um conjunto de tecnologias onde se torna possível coletar, processar e
analisar informações referenciadas no espaço, as geotecnologias proporcionaram um acréscimo
notável no que se refere ao conhecimento, aquisição, acesso e armazenamento de dados e
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registros geoespaciais. Além disso, tais tecnologias se instituem como sendo importantes
ferramentas para a tomada de decisões, gestão do espaço, meio ambiente, planejamento, dentre
outros (ROSA, 2005; POLIDORO E BARROS, 2010).
Com o avanço dos SIG’s, tecnologia esta que se encontra estabelecida dentro das
geotecnologias, houve um notório e inegável avanço nas interpretações e representações dos
fenômenos que atingem o espaço geográfico. Conjuntamente com o Sensoriamento Remoto, os
SIG’s podem ser considerados ferramentas importantes para fins de ordenamento territorial, análise
e monitoramento ambiental (AQUINO e VALADARES, 2013).
As contribuições provenientes da utilização de ferramentas geotecnológicas para análise de
fenômenos na superfície terrestre são diversas para estudos geográficos. Costa (2016), a partir de
um levantamento bibliográfico detalhado, apresenta diversas aplicações relativas à utilização de
Sistemas de Informações Geográficas e Geoprocessamento ao longo dos anos.
Diante disso, o referido autor destaca que a utilização de SIG’s como uma ferramenta
importante para o geoprocessamento possibilita, dentre outras contribuições, uma interpretação
conjunta de dados e/ou fenômenos ocorrentes em uma dada área geográfica. Essa análise
conjuntural, portanto, confere aos SIG’s uma vantagem para análise quantitativa e qualitativa de
dados em um único estudo, conferindo a essa tecnologia multiplicidade de usos e funções.
A aquisição e disponibilidade de dados referentes à superfície terrestre se tornaram ainda
mais acessíveis a partir de 1972, com o lançamento do primeiro satélite de sensoriamento remoto,
o sistema Landsat, desenvolvido pela National Aeronautics and Space Administration (NASA). De
acordo com Aquino e Valadares (2013), tal fato, ocorrido em 1972, “modificou substancialmente os
estudos relacionados aos recursos naturais, bem como possibilitou novas perspectivas às análises
ambientais.”
Desde então, diversos satélites foram lançados buscando a obtenção de dados cada vez
mais detalhados e precisos, de forma rápida e confiável, dos mais diversos alvos na superfície
terrestre.

1.2. Satélite ALOS
Principal produto a ser analisado neste trabalho, em 24/01/2006 foi lançado, pela Japan
Aerospace Exploration Agency (JAXA), um satélite considerado de alta resolução para o fomento
de pesquisas e aplicações na área de sensoriamento remoto, conhecido como ALOS (Advanced
Earth Observation Satellite). Este ficou em órbita até o ano de 2011, coletando dados e informações
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da superfície terrestre que, geradas pelo sistema presente no satélite, permitem gerar imagens com
alta qualidade geométrica sem a necessidade de uso de pontos de controle medidos no terreno
(BARROS et. al, 2009).
O satélite ALOS é composto por 3 sensores: o PRISM (Panchromatic Remote-sensing
Instrument for Stereo Mapping), o AVNIR-2 (Advanced Visible and Near-Infrared Radiometer – Type
2) e PALSAR (Phased Array L-band Synthetic Aperture Radar), e as especificações técnicas de
cada sensor podem ser observadas através de IBGE (2006) e IBGE (2008). O primeiro sensor
apresentado, o PRISM, obtém imagens tridimensionais detalhadas da superfície terrestre, o AVNIR2 possibilita a aquisição de imagens voltadas para o mapeamento de uso e cobertura das terras e
o sensor PALSAR proporciona a obtenção de imagens diurnas e noturnas sem a interferência de
nebulosidade.
Como já destacado por Barros et al (2009), em função do custo-benefício das imagens do
satélite ALOS para a geração de Modelos Digitais de Elevação, por exemplo, a utilização deste
produto pode ser de grande valia para a geração de produtos cartográficos, principalmente para
áreas onde existem poucas informações cartográficas com detalhes.
Através do site https://vertex.daac.asf.alaska.edu/ é possível a aquisição de imagem do
satélite alos de maneira gratuita, após um cadastro gratuito no geoportal de descarregamento de
imagens de satélite da Alaska Satellite Facility (UAF/NASA). As imagens adquiridas no referido site
apresentam uma resolução espacial de 12,5 metros para valores altimétricos, sendo considerado o
produto mais detalhado existente até hoje.
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo comparar o produto do satélite ALOS,
a partir de curvas de nível extraídas do Modelo Digital de Elevação presente em seus produtos, com
curvas de nível extraídas do Levantamento Aerofotogramétrico realizado pela Prefeitura de Juiz de
Fora (PJF), no ano de 2007, tendo como área utilizada para tal comparação a Bacia Hidrográfica
do Córrego Tapera.
O interesse com esse estudo é avaliar, a partir de comparação, a resposta dos produtos
provenientes de um satélite gratuito, em uma área onde se tem uma base de dados detalhada,
verificando assim, se o resultado encontrado pode ser replicado em áreas onde não se encontra
uma base com altos níveis de detalhe. Utilizou-se o satélite ALOS, pois este se trata do produto
com a melhor resolução espacial existente se comparado com os demais, de acesso livre e gratuito
disponíveis para usuários.

2. Área de estudo
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A Bacia Hidrográfica do Córrego Tapera (BHCT) encontra-se situada no município de Juiz
de Fora, a sudeste do Estado de Minas Gerais, na Mesorregião Geográfica da Zona da Mata
Mineira. Configura-se como uma sub-bacia hidrográfica pertencente à bacia hidrográfica do Rio
Paraibuna (Médio Paraibuna) que, por sua vez, pertence à bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul,
principal rio da Região Hidrográfica Atlântico Sudeste.
Apresenta-se como uma das 156 sub-bacias (PJF, 2004) responsáveis por drenarem a área
urbana de Juiz de Fora, estando sua foz localizada na margem esquerda do rio Paraibuna, mais
precisamente na Região Nordeste deste município. Nos seus 4,84 km² estão localizados de forma
parcial ou integral os seguintes bairros: Alto Eldorado, Bom Clima, Bandeirantes, Centenário,
Granjas Betânia, Nossa Senhora das Graças, Parque Guarani, Quintas da Avenida, Santa
Terezinha, Vista Alegre e Vivendas da Serra onde residem, segundo dados do Censo (IBGE, 2010),
aproximadamente 36 mil habitantes (Figura1).
A escolha de tal área se deu por dois motivos. O primeiro deles está ligado ao fato desta
bacia apresentar alguns trabalhos e pesquisas já desenvolvidos que discutem a temática de
probabilidade e risco a Escorregamento (COSTA, 2016; FERNANDES, 2016). Neste caso, como se
tem o interesse em utilizar a imagem do satélite Alos para estudos referentes a escorregamentos
em cidades de pequeno porte, comparar seus resultados em áreas onde já foram desenvolvidos
esse tipo de estudo, se torna pertinente e plausível.
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FIGURA 1: Localização da Bacia Hidrográfica do Córrego Tapera em Juiz de Fora, no âmbito regional e local.

Outro motivo que levou a escolher tal área se deve ao fato desta ser uma bacia presente na
área urbana de Juiz de Fora e, portanto, apresenta curvas de nível detalhadas provenientes do
levantamento realizado pela prefeitura. Levantamento este que, tomado como suporte, subsidiará
a análise comparativa que se pretende desenvolver nesse trabalho.

3. Procedimentos metodológicos
O trabalho aqui desenvolvido assumiu o Levantamento Aerofotogramétrico realizado pela
Prefeitura de Juiz de Fora (Lidar), entre os dias 08 e 19/06/2007, como sendo a base comparativa
para o produto encontrado, a partir dos procedimentos e técnicas utilizadas para a aquisição de
curvas de nível do satélite ALOS.
Tal levantamento foi considerado como sustentáculo desta pesquisa, por se tratar de um
estudo local e com um alto nível de detalhamento e precisão. Segundo informações retiradas do
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site da prefeitura45, o levantamento recobre todo o município de Juiz de Fora, ainda com uma faixa
contínua de 250m em seu entorno, envolvendo assim sua área urbana e área rural.
Deste levantamento, realizado pela prefeitura juiz-forana, o que interessa para esse trabalho
é a aquisição de curvas de nível na área urbana do município. Estas foram adquiridas através de
perfilamento a LASER aerotransportado, utilizando para tal o sensor LASER LEICA ALS-50 PHASE
II de 150 khz, onde o mesmo foi direcionado para o solo, fazendo uma varredura transversal à linha
de vôo, onde reflexos dos pulsos no solo ou em objetos na superfície são coletados pelo receptor e
são convertidos em sinal eletrônico.
Com os pontos coletados e já georeferenciados pela varredura feita a LASER, estes foram
processados, resultando assim em um MDS (Modelo Digital da Superfície). Tal MDS foi submetido
a filtros para depuração e posterior extração do MDT (Modelo Digital do Terreno), para a definição
do conjunto de pontos que caracterizam o solo, excluindo os pontos situados em outras feições
como edificações, vegetação e outros.
Com o MDT definido, gerou-se automaticamente as curvas de nível com equidistância de 1
metro para toda área urbana de Juiz de Fora.
Tendo a área já delimitada, utilizou-se do levantamento descrito anteriormente para
georreferenciar a imagem do satélite ALOS, valendo-se do auxílio da rede de drenagem da área
para uma melhor fidedignidade espacial da cena trabalhada. Tal processo tem como intuito não
proporcionar deslocamentos nas curvas de nível quando for realizar a comparação entre elas. A
delimitação da bacia foi utilizada também para o recorte das curvas de nível feitas pelo levantamento
da prefeitura.
O software utilizado para realizar tais processamentos de dados foi o ArcGis da ESRI.
Como o arquivo do satélite ALOS está em formato raster, neste somente foram extraídas as
curvas de nível com equidistância de 10 metros, utilizando a ferramenta contour, disponível em:
ArcToolbox > Spacial Analyst > Surface.
Já nos procedimentos realizados com as curvas de nível da Prefeitura de Juiz de Fora, foi
feita uma interpolação entre as curvas de nível, tendo como saída o pixel de mesmo tamanho
presente na imagem do ALOS, com resolução espacial de 12,5m x 12,5m. A ferramenta utilizada
está disponível em: ArcToolbox > Spatial Analyst > Interpolation > Topo para Raster.
Concomitantemente a esse procedimento foi introduzida, para a produção do raster, a rede de
drenagem, como linha de quebra para a configuração dos vales.

45

Link para acesso ao site: https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/seplag/geoprocessamento/cobertura.php
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Com a geração do raster, foram utilizados os mesmos procedimentos para a obtenção das
curvas de nível com equidistância de 10 metros, provenientes do levantamento aerofotogramétrico
da PJF.
Ao final, ambos os produtos foram comparados entre si, destacando assim os parâmetros
distância e conformação entre as curvas de nível extraídas, hipsometria encontrada em ambos os
produtos e a declividade produzida a partir das curvas de nível, mantendo para os dois produtos os
mesmos intervalos de classes.

4. Resultados

A metodologia apresentada busca, de maneira específica, compreender, a partir do método
comparativo, os produtos, curvas de nível, hipsometria e declividade do satélite ALOS e do
Levantamento Aerofotogramétrico (Lidar), em uma área que apresenta uma base de dados
detalhada e onde já foram desenvolvidos alguns estudos e trabalhos referentes a movimentos de
solo.
Os resultados aqui apresentados fazem parte da etapa inicial de um trabalho investigativo
acerca dos produtos gerados pelo satélite japonês ALOS. Essa averiguação tem como escopo
saber se os produtos provenientes do ALOS podem ser utilizados ou não em locais onde não se
tem base de dados detalhadas para estudar fenômenos relativos a escorregamentos. Diante disso,
vale destacar que outras metodologias, outros testes e ensaios vêm sendo desenvolvidos, com o
intuito de responder e chegar a uma conclusão sobre tal pergunta.
Iniciaremos este tópico a partir da distribuição e conformação das curvas de nível
(Figura 2). O intuito de apresentar tal figura ocorre no sentido de observar como se dá a
espacialização das mesmas, examinando ainda se elas acompanham a feição do relevo da área a
ser estudada.
Vale destacar que a escolha do intervalo de 10 metros entre as curvas de nível perpassou
por ser uma equidistância aceitável para se trabalhar na identificação de escorregamentos
(FERREIRA e ROSSINI-PENTEADO, 2011) e, pelo fato da imagem do satélite Alos apresentar uma
resolução espacial de 12,5 metros, acreditou-se ser um intervalo próximo e aceitável para tal
produto.
Como pode ser observada na figura 2, a conformidade entre as curvas são semelhantes,
tanto a do levantamento do Lidar quanto do satélite ALOS. Tal constatação nos leva a crer que as
curvas de nível, em ambos os produtos, acompanham a conformação do relevo presente na bacia
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hidrográfica estudada. Neste caso, é possível notar, a partir de uma análise pontual, alguns pontos
em comuns presentes nos dois produtos, a se destacar: identificação próxima para a delimitação
dos topos de morros, linhas de drenagens e encostas côncavas e convexas.

FIGURA 2: Distribuição e conformação das curvas de nível extraídas do Lidar e do Alos para a Bacia Hidrográfica do
Córrego Tapera.

Porém, um ponto negativo que foi possível observar nos dois mapas são as áreas de
planície. Nessas áreas, a interpolação pecou na identificação e espacialização das curvas de nível,
devido ao fato de haver pouca variação altimétrica (situação esta comum de se encontrar nessas
áreas), que levou a uma falha na distribuição espacial das curvas.
Tomando espaço agora para uma comparação estética entre os produtos encontrados,
observa-se que as curvas encontradas pelo Levantamento Aerofotogramétrico, provenientes da
interpolação de curvas de nível detalhadas, apresentam uma conformação mais suavizada. Já as
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curvas oriundas do satélite ALOS, derivadas da interpolação de pixel, configuram-se de forma mais
arestada, quadrática, fato este que altera em alguns pontos o distanciamento entre duas curvas.
Passaremos a analisar agora a Figura 3, referente à comparação hipsométrica entre os dois
produtos estudados. O objetivo de apresentar este resultado vem no sentido de demonstrar a
variação entre as classes altimétricas e a localização destas na área estudada.

FIGURA 3: Representação hipsométrica gerada a partir das curvas de nível extraídas do Lidar e do ALOS para a Bacia
Hidrográfica do Córrego Tapera.

Observando a variação altimétrica entre os dois produtos, é possível afirmar que existe uma
diferença de 4 metros entre o ponto mais baixo e o mais alto encontrado no Lidar em relação ao
ALOS. No Lidar o saldo entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, ou seja, a diferença altimétrica,
está localizada na casa dos 208 metros aproximadamente, enquanto que no ALOS essa diferença
é em torno de 204 metros.
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O fato relatado no parágrafo anterior é explicado através de dois motivos. O primeiro deles
se refere à forma de aquisição dos dados, enquanto no Lidar é a partir de linhas (curvas de nível),
no ALOS é por meio de pixels. O segundo motivo encontra-se atrelado ao primeiro, relativo à
diferença de detalhamento entre ambos, no Lidar a equidistância das curvas de nível é de 1 metro,
ao passo que no ALOS o tamanho de cada pixel é de 12,5 metros.
Tal diferença de 4 metros entre os produtos faz com que as classes sejam mais bem
distribuídas e espaçadas no Lidar, à medida que no ALOS essa diferença causa uma atenuação
entre as classes, fato este que pode ser notado desde as classes mais baixas (em verde) até as
classes mais altas (em branco).
O método utilizado para se fazer a divisão das classes foi o método “quebra natural (Jenks)”,
o qual distribui de forma igualitária a quantidade de registro dentro do número de classes préestabelecido, tomando como referência o ponto mais baixo para iniciar a primeira classe e o ponto
mais alto para finalizar a última classe.
Optou-se por escolher a “quebra natural (Jenks)” devido ao fato de não ter encontrado
valores iguais para os pontos de menor e maior altitude. Assim, o referido método propõe reduzir a
variação dentro das classes e maximizar a variância dentro dos intervalos.
O último produto a ser desenvolvido, porém de grande importância para estudos que visam
à identificação de áreas de risco a escorregamentos, foi o mapa de declividade, Figura 4.
Este mapa nos mostra, através de uma diferenciação de classes, a localização referente a
cada um dos intervalos pré-definidos.
Vale destacar que, para a criação de cada uma das categorias adotadas no mapa, tomouse como base a legislação vigente relativa ao uso e parcelamento do solo em áreas urbanas. Para
isso utilizou-se a Lei nº. 6.766 de dezembro de 1979, em seu primeiro capítulo, além de outras
normatizações, deixando claro que não pode ser permitido o parcelamento do solo urbano:
III - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se
atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

Neste caso, a divisão das classes privilegiou, dentre as demais, as classes acima de 30%
(17º) de declividade, com o intuito de destacar tais áreas, baseadas na legislação. Assim, foram
definidas 5 classes: 1) < 6%, relativos às áreas planas; 2) > 6% e < 15%, correspondentes às áreas
com relevo suavemente ondulado; 3) > 15% e < 30%, condizentes a um relevo ondulado; 4) > 30%
e < 45%, relativos a um relevo fortemente ondulado; e 5) > 45%, correspondentes a um relevo
escarpado e/ou fortemente escarpado.
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FIGURA 4: Disposição das classes de declividade geradas a partir das curvas de nível para a Bacia Hidrográfica do
Córrego Tapera.

Mediante a análise dos mapas apresentados, é possível afirmar que existe uma correlação,
de moderada a forte, entre a ocorrência de classes de mesmo valor em áreas específicas da bacia
hidrográfica estudada.
Tomando como base a declividade proveniente da interpolação dos valores presentes no
Lidar, observa-se que as áreas consideradas impróprias à ocupação humana, segundo a legislação,
apresentam-se bem definidas, estabelecidas e espacializadas sobre o relevo encontrado na área.
Quando comparamos a distribuição espacial das classes de declividade do Lidar com os
valores encontrados a partir do tratamento dos dados provenientes do satélite ALOS, é possível
notar algumas diferenças, no que se refere à localização e à continuidade de algumas classes de
declividade. Fica evidenciado que em algumas áreas o ALOS não apresenta a mesma resposta do
Lidar, fato este que pode ser explicado pela diferença de detalhamento entre ambos os produtos.
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Em contrapartida, destaca-se que na grande maioria das vezes, mesmo o ALOS não tendo
o mesmo nível de detalhe e continuidade que as classes presentes no Lidar, é possível verificar que
seu produto muito se assemelha ao do Levantamento Aerofotogramétrico feito pela Prefeitura de
Juiz de Fora.
Diante disso, se fizermos uma delimitação das áreas mais críticas relativa ao parcelamento
do solo, acima de 30% de declividade, como corrobora a legislação, é aceitável dizer que o resultado
proveniente do satélite ALOS apresenta uma forte correlação com as mesmas classes resultantes
do Lidar.

5. Considerações finais
De início, vale aqui salientar que os produtos apresentados e discutidos neste trabalho são
respostas encontradas no primeiro teste comparativo entre o satélite ALOS e o levantamento Lidar.
Após este, novas experimentações vêm sendo realizadas, com o intuito de melhorar os resultados
até aqui encontrados.
Observa-se que os dados encontrados precisam, ainda, passar por uma validação e
mensuração em campo, etapa esta que não foi possível ser realizada neste trabalho, porém, as
áreas para realizar tal validação já se encontram definidas e delimitadas.
Discutindo agora sobre os resultados encontrados a partir de uma avaliação visual, pode-se
afirmar que os produtos do levantamento Lidar apresentam um maior detalhamento quando se
comparado ao ALOS. Tal fato ficou evidente no mapa referente à declividade encontrada dentro da
bacia, a partir da interpolação das curvas de nível.
Tal resposta já era esperada devido ao fato do levantamento do Lidar apresentar um
detalhamento maior. Porém, no satélite ALOS, apesar de não ter a mesma acurácia que o Lidar, é
possível observar que existe uma correlação forte entre seus produtos. Se observarmos, por
exemplo, o mapa de declividade, em ambos, mais precisamente a localização e espacialização das
classes, vários pontos se coincidem.
Diante do exposto, é possível concluir que existem diferenças entre os resultados
encontrados a partir da comparação entre o satélite ALOS e o levantamento aéreo para a cidade
de Juiz de Fora (Lidar), porém, vale destacar que também se observam semelhanças e correlação
entre ambos.
Baseado nas respostas encontradas, mediante a análise visual dos resultados, define-se
como próxima etapa a ser desenvolvida, conjuntamente com a validação em campo, o estudo,
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análise e desenvolvimento de algum método, seja ele matemático ou estatístico, que possa
quantificar e dimensionar as semelhanças e as diferenças encontradas.
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Eixo 6: Geografia, planejamento e gestão ambiental
Resumo expandido

ÁGUA E SEUS MOVIMENTOS: como (re)conhecer o ciclo hidrossocial em
comunidades tradicionais quilombolas?
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Miguel Fernandes Felippe
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1. Introdução
O planeta Terra é uma imensidão de água! Ela tem fundamental importância para a
manutenção da vida que nela habita. Rebouças (2008) diz que nosso planeta é o único do Universo
(até agora conhecido) em que “ocorre simultaneamente os três estados físicos: sólido (ou gelo),
líquido e gasoso (ou vapor)” (p. 19). A água pode ser encontrada na superfície da Terra, no subsolo
ou nas grandes massas constituídas pelos oceanos, mares e lagos e está em constante movimento,
mudando de estado ou de posição com relação à Terra, o que convencionalmente é chamado de
ciclo hidrológico (PINTO, 1976).
Para Tundisi (2005), o ciclo hidrológico é o princípio unificador fundamental de tudo que se
refere à água no planeta, sendo o modelo onde se representam a interdependência e o movimento
contínuo da água em seus três estados físicos. Essa dinâmica é promovida pelos principais
processos do ciclo hidrológico, que são a evaporação, a precipitação, a transpiração das plantas e
a percolação, infiltração e a drenagem (TUNDISI, 2003).
Entretanto há críticas importantes a serem feitas sobre este modelo de interpretação da
movimentação da água, que parece um tanto naturalizado, como se já fosse “dado” pela natureza,
bastando apenas ao pesquisador conseguir ler/descrever estes processos. Há outros movimentos
da água que o ciclo hidrológico não consegue captar/perceber. Porto Gonçalves (2013) tem um
interessante questionamento sobre este ciclo, considerando-o fechado, e trazendo a ideia de que
quem planejou este ciclo se esqueceu de inserir um “detalhe” importante: o ser humano, aquele
capaz de fazer alterações significativas neste movimento. Diz também que a água não cabe numa
simplificação típica dos livros em que a superfície líquida submetida à radiação solar transforma-se
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em vapor e, depois, em nuvens que se condensam e precipitam dando origem a rios, lagos e outras
superfícies líquidas e por aí a diante, pois há uma complexa relação entre sociedade-natureza
relacionada ao ciclo da água. A isto chamamos de ciclo hidrossocial (SWYNGEDOUW, 1997, 1999,
2005, 2006, 2009; LINTON 2010; BUDDS 2009), o processo sócio-natural onde a água e a
sociedade fazem e se refazem ao longo do espaço e do tempo (LINTON; BUDDS, 2014). Este termo
foi empregado por geógrafos há aproximadamente duas décadas se referindo às dimensões sociais
e físicas inseparáveis da água (BUDDS, 2009).
Este trabalho tem a proposta trazer elementos que mostrem a fundamental importância de
inserir o ser humano neste contexto, uma vez que se assume a concepção de que a sociedade
transforma e é transformada pela água, tanto material quanto discursivamente e que esta não é
externa às relações sociais (BUDDS e HINOJOSA, 2012), tendo um papel dinâmico e ativo nesta
moldagem mútua de relações. Larsimont (2014) traz a ideia de que a circulação de água é um
processo social e físico combinado, que é um fluxo híbrido que fusiona natureza e sociedade de
maneira inseparável. Justamente por ser inseparável, é preciso olhar de forma crítica para seus
movimentos no intento de entender como ela molda e é moldada nesta interação.
É proposto também trabalhar com comunidades tradicionais46, especificamente com
comunidades quilombolas47 por possuírem relação mais próxima com a/como “natureza”, ou então,
não tão distanciada como em grandes centros urbanos. Tem-se como ponto de partida, entender a
ligação, os usos e movimentos da água e construir juntamente com eles este saber. A princípio as
comunidades que serão trabalhadas é a Colônia do Paiol no município de Bias Fortes (MG) e a
Comunidade da Tapera no município de Petrópolis (RJ) permitindo a comparação entre as possíveis
interações entre ambas no ciclo hidrossocial.
Existem alguns motivos para estas escolhas como a relação próxima da Universidade
Federal de Juiz de Fora, através do grupo de estudos KIZOMBA NAMATA com comunidades
quilombolas da região da Zona da Mata Mineira; a proximidade da pesquisadora com o município
de Petrópolis por ser residência de sua família e também aproximação com o tema por
trabalhar/pesquisar alguns anos vinculadas ao projeto KIZOMBA NAMATA.

46

O Estado brasileiro define como povos e comunidades tradicionais os "grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,
inovações e são definidas como práticas geradas e transmitidas por tradição" (Decreto 6040, BRASIL, 2007, art.3, inciso
I).
47 Remanescentes quilombolas são caracterizados pelo Estado como “os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” (Decreto 4887, BRASIL, 2003, art. 2).
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A intenção do trabalho é a de conseguir fazer a difícil e desafiadora tarefa (por ser um estudo
relativamente novo, com inúmeras lacunas metodológicas não supridas pela literatura) de dialogar
com a comunidade e a água (natureza) concomitantemente, descobrindo/conhecendo como uma
constrói a outra (o que era para ser uma tarefa relativamente fácil, mas que nossa construção de
pensamentos dicotômicos dificultam este processo). Desvelar-se-ia, assim, a geograficidade das
águas dessas comunidades, sob a luz das relações sociais, culturais e de poder, sem, contudo,
perder a compreensão da base físico-territorial que sustenta essa complexa interação.

2. Metodologia
Tendo como ponto de partida o estudo e aplicação de um conceito até agora pouco discutido
na literatura internacional e menos ainda no Brasil, é importante ressaltar que não há percurso
metodológico definido pelos estudiosos para compreender o ciclo hidrossocial. Há nuances de
técnicas de pesquisa-ação, entrevistas, grupos focais, mapeamentos de steakholders, avaliação de
qualidade ambiental, etc. que são utilizadas de modo disparatado em alguns esforços
vanguardistas.
O que temos como ponto de partida é o trabalho de Budds (2012) feito no vale do rio La
Ligua no Chile, em que a metodologia proposta perpassa a Ecologia Política, mas não se furta de
técnicas tradicionais da Hidrogeografia. Este trabalho propõe então, seguir parte do que foi
planejado pela autora.
A primeira parte será feita a partir de levantamento bibliográfico sobre os temas que
perpassam o conceito de ciclo hidrossocial, como entender profundamente o que pesquisadores e
pesquisadoras já propuseram sobre este conceito; a origem do conceito de ciclo hidrológico e a
visão de mundo em torno da água ao longo do tempo histórico (esta compreensão é importantíssima
para que a crítica do ciclo hidrossocial ocorra de forma mais concreta e dialética) juntamente com
o entendimento histórico da relação homem-natureza (ora de forma exterior, ora universalista, etc).
Outro importante saber é compreender melhor sobre comunidades tradicionais quilombolas e como
ocupam seu território, o que será iniciado via revisão bibliográfica e aprofundado em aproximações
de campo.
A próxima etapa de trabalho será a de combinação de dados documentais e também dados
secundários (LOURENÇO, 2014) quantitativos e qualitativos que falam sobre as áreas e
comunidades estudadas. O levantamento de imagens aéreas e de dados como formas do relevo,
declividade e hidrografia também seriam interessantes para o reconhecimento da área.
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Um nova etapa seria a ida à campo. Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com um
público diverso e observações através de uma caminhada guiada (BUDDS, 2012). A aplicação e
construção de mapas mentais e/ou biomapas que permitam entender o funcionamento de alguns
mecanismos da comunidade a partir da visão dos moradores terá grande importância pois estes
mapas auxiliam na observação de lugares pertinentes à pesquisa assim como a observação da
espacialidade e importância de objetos e espaços.
A última etapa será a de assimilar todas com as informações obtidas, cruzando os dados e
permitindo que eles dialoguem. Busca-se compreender a direção dos fluxos, como as pessoas
manejam a água, seus usos, seus movimentos e entender como a água se relaciona com aquelas
comunidades.

3. Considerações finais
Nas vésperas da terceira década do século XXI, parece evidente (porém, não alardeado)
que o conceito de ciclo hidrossocial é completamente diferente do conceito de ciclo hidrológico, uma
vez que, enquanto o ciclo hidrológico tem o efeito de separar a água do seu contexto social, o ciclo
hidrossocial atende deliberadamente à natureza política e social da água. Compreender os
movimentos da água a partir do ciclo hidrossocial é uma ótima lente, pois percebe a interação entre
o homem e a natureza, o que aliás, faz muito mais sentido, inclusive no que se refere a forma de
gerir este bem tão intrínseco à vida. É um importante saber este de compreender a água e a
sociedade ao longo do espaço e do tempo fazendo e se refazendo. Conhecer, ou melhor,
reconhecer estes movimentos, muitas vezes invisíveis, será um grande desafio pra essa pesquisa,
o que também será muito compensador.
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O presente artigo tem o objetivo de fazer uma breve apresentação da Bacia Hidrográfica do
Rio Sesmaria (BHRS), pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, e que se constitui
na área-objeto da pesquisa que está em desenvolvimento no curso de Mestrado em Geografia, da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Além de suas principais características é abordado o
problema das inundações que ocorrem no seu baixo curso, na área urbana do município de
Resende/RJ.
A BHRS (Figura 1), localizada na bacia do Médio Rio Paraíba do Sul, abrange uma área de
149 km², ocupando parte do território dos municípios de São José do Barreiro/SP (62 km²) e
Resende/RJ (87 km²). O Rio Sesmaria é formado a partir da confluência dos rios do Feio e Formoso,
cujas nascentes estão localizadas na Serra da Bocaina, no Estado de São Paulo, enquanto sua foz
está situada na margem direita do Rio Paraíba do Sul, na área urbana de Resende. Possui cerca
de 21km de extensão, dos quais 16km atravessando uma região de usos predominantemente rurais,
no seu alto curso, e cerca de 3,5km, no baixo curso, cortando a área urbana de Resende (JACOB,
2013).
O município de Resende faz parte da Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, no eixo
Rio de Janeiro/São Paulo, tendo uma população de 126.923 habitantes (estimativa do IBGE para
2017). O município tem suas origens ligadas à cultura cafeeira, porém, a partir da década de 1940,
após a decadência dessa cultura agrícola, indústrias importantes começaram a ser instaladas.
Atualmente, a cidade se apresenta como um dos principais pólos industriais da região, com a
presença da INB (Indústrias Nucleares do Brasil), Nissan, MAN Latin América, além de abrigar a
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE, 2016).
Com o acelerado crescimento urbano e econômico, e com o incremento demográfico,
especialmente concentrado na área central, Resende começou a experimentar o surgimento de
problemas infraestruturais característicos das cidades brasileiras em crescimento. A falta de
planejamento público eficiente contribui para o agravamento de questões dessa natureza, aqui se
destacando as inundações, evento de repetidas ocorrências no baixo curso do Rio Sesmaria.
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FIGURA 1: localização da bacia hidrográfica do Rio Sesmaria
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Como destacam Costa e Teuber (2001) a enchente é um processo natural, integrante do
ciclo das águas, porém, devido ao processo de expansão urbana e às interferências produzidas
pela sociedade, como a canalização de rios, ocupações indevidas e impermeabilizações de
superfícies, as enchentes tendem a agravar suas consequências. Quanto maior a transformação e
a modificação da superfície dos terrenos, tornando-os menos permeáveis à infiltração das águas,
com diminuição da capacidade de retenção natural, maior será a parcela contribuinte para os
escoamentos superficiais e, maior a probabilidade de inundações (COSTA e TEUBER, 2001).
De fato, as intervenções na BHRS têm sido intensificadas na proporção de seu processo de
urbanização. A impermeabilização de superfícies, a retirada da cobertura vegetal, o surgimento de
moradias e construções irregulares em áreas de preservação permanente, o processo erosivo que
leva ao aumento do assoreamento do canal e a descarga de efluentes urbanos e resíduos sólidos
no rio, tem contribuído para a ocorrência de um maior número de episódios de inundação, bem
como para a intensificação de seus efeitos.
Os eventos ocorridos em 2010 chamaram a atenção da população e das autoridades para
esta área, especialmente para as modificações que se tem processado no uso e cobertura do solo
da bacia, em decorrência da expansão urbana, no confinamento da calha do rio pelas construções
e no aumento do escoamento superficial, em razão da crescente impermeabilização (JACOB,
2013).
Na enchente de 2010 o nível do Rio Sesmaria, que fica, normalmente, entre 0,5 e 1 metro,
atingiu 3 metros, quando 180 casas foram invadidas por suas águas (PREFEITURA MUNICIPAL
DE RESENDE, 2016). Na verdade, naquele ano, foram duas grandes ocorrências que afetaram
diretamente a população dos bairros Ipiranga, Barbosa Lima, Jardim Brasília, Jardim Jalisco,
Alvorada e parte central de Resende, quando foram registrados muitos prejuízos econômicos,
alagamento de ruas e casas, danos em pontes e muros e paralisação do fluxo viário (CRESCENTE
FÉRTIL, 2013).
A partir desses eventos, a Prefeitura de Resende passou a realizar ações pontuais com o
objetivo de reduzir as inundações, como a construção de muros de contenção em alguns pontos
das margens do rio, e serviços de retificação do canal, desassoreamento e alinhamento das
margens (S.O.S RIOS DO BRASIL, 2011). Medidas que, na verdade, não tratam de solucionar as
causas do problema, mas de arrefecer suas conseqüências. Entretanto, vale destacar que as
alternativas de intervenção baseadas na retificação promovem um incremento da velocidade da
água e dos picos de cheia, o que pode levar a maiores problemas de inundação (CARDOSO, 2008).
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Deve-se atentar para o fato de que as causas das inundações do Rio Sesmaria devem ser
buscadas também além dos limites de sua bacia, ou seja, devem abranger a avaliação de causas
intrínsecas e extrínsecas à bacia.
Sua forma alongada (Figura 1), longe da circularidade, constitui-se num parâmetro
morfométrico que, analisado isoladamente, tende a reduzir a ocorrência de inundações. Estudos
realizados pela Crescente Fértil (2013), por exemplo, mostram que a bacia é pouco suscetível à
ocorrência de inundações, em condições normais de precipitação (excluindo-se eventos de
intensidades anormais). Por outro lado, as intervenções realizadas no canal do rio e na bacia de
contribuição (impermeabilização de superfícies, estreitamento e retificação do canal, assoreamento
etc.) tendem a intensificar o número de ocorrências e suas conseqüências.
Contudo, existem outros condicionantes externos à bacia que devem ser avaliados. O
assoreamento do canal do Rio Paraíba do Sul, na área onde se encontra a foz do Rio Sesmaria,
por exemplo, ocasiona a redução de sua competência no período chuvoso, o que se reverte em
dificuldade de deságüe do Rio Sesmaria. Uma das obras realizadas pela Prefeitura de Resende foi
justamente o desassoreamento da margem direita do Rio Paraíba do Sul. Além disso, a vazão do
Paraíba do Sul, nesse trecho, é muito influenciada pelas grandes represas, destinadas à geração
de energia elétrica, localizadas a montante, o que pode interferir nas descargas de seus afluentes
urbanos, como é o caso do Rio Sesmaria.
Assim, ter como mote de pesquisa o Rio Sesmaria e as inundações que ele provoca, implica
em ter como escopo não só sua bacia de contribuição, mas a área maior na qual está inserido.
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O presente artigo objetiva apresentar o conceito de Zona de Descontinuidade Urbana, aqui
proposto como forma de identificar a área-objeto da pesquisa em realização no curso de Mestrado
em Geografia (UFJF), e que abrange parte da área conhecida como Remonta, onde se localiza o
Centro de Educação Ambiental e Cultura do Exército Brasileiro (CEAC/JF). A área, que se localiza
no setor leste da cidade de Juiz de Fora/MG, ocupa parte da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das
Rosas e apresenta baixa densidade de ocupação, com grande parcela ainda coberta por matas.
Em razão de algumas particularidades (especialmente por se tratar de uma propriedade militar),
essa área (Figura 1) não se enquadra adequadamente nas terminologias utilizadas nos estudos de
unidades ambientais, o que justifica a busca por uma conceituação mais adequada.

FIGURA 1: Localização da Remonta
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Destaca-se inicialmente a busca pelo melhor enquadramento conceitual dessa área, a partir
das classificações de Áreas Verdes e dos conceitos presentes no Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC).
A Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001, conhecida como Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001)
exige a adoção de padrões relacionados à proteção e recuperação do meio ambiente natural e
construído, estabelecendo diretrizes para o uso da propriedade urbana em benefício do cidadão,
bem como do equilíbrio ambiental. Segundo Araújo (2014), as classificações da cobertura vegetal
no meio urbano variam de acordo com sua finalidade ou função nas cidades, existindo diferentes
definições baseadas tanto na legislação quanto na metodologia utilizada.
De acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA nº 369/2006, considera-se Área Verde
de domínio público "o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística
e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo
dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização" (BRASIL, 2006). É necessário
também ser constituída, em pelo menos 70% do seu espaço, por áreas vegetadas, com solo
permeável (GUZZO et al, 2006).
Segundo Lima et. al (1994), Área Verde é aquela onde há o predomínio de vegetação
arbórea, devendo ser consideradas as praças, os jardins públicos e os parques urbanos, além dos
canteiros centrais e trevos de vias públicas, que tem funções estéticas e ecológicas. As árvores que
acompanham o leito de vias públicas não se incluem nesta categoria. As Praças têm a função
principal de lazer, podendo mesmo não ser uma Área Verde, quando não tem vegetação e é
impermeabilizada (caso das praças da Sé e Roosevelt, em São Paulo); no caso de ter vegetação é
considerada Jardim, como os jardins para deficientes visuais ou o jardim japonês, no Parque do
Ibirapuera, em São Paulo (LIMA, et. al 1994). O Parque urbano é uma “Área Verde, com função
ecológica, estética e de lazer, entretanto com uma extensão maior que as chamadas Praças e
Jardins Públicos” (LIMA, et. al 1994, p.10).
As áreas verdes estão presentes numa variedade de situações, mas além do predomínio de
cobertura vegetal exigem que sejam públicas. A Remonta apresenta uma grande parcela de mata
preservada que contribui para a diminuição da temperatura e da poluição do ar (COSTA e
FERREIRA, 2007; BENINI, 2009; NUCCI e CAVALHEIRO, 1999), refúgio da vida silvestre
(BARBIRATO et al, 2007) e melhoria da estética urbana (SCANAVACA JUNIOR, 2012). Mas, tratase de uma área militar, não pública, que não se destina a oferecer lazer à população. Portanto, não
pode ser enquadrada na classificação geral de Áreas Verdes.
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Existem outras áreas que contam com medidas específicas de proteção. São as chamadas
Unidades de Conservação (UC), definidas pela lei nº 9.985/2000, como o “espaço territorial e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. Essa
legislação divide as UC em dois grupos: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso
Sustentável, que abrangem 12 categorias, apresentadas a seguir.
I - Estação Ecológica: objetiva a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas,
tendo posse e domínio públicos, sendo proibida a visitação, exceto com objetivo educacional. A
Remonta não se enquadra neste conceito, pois é uma área particular (do Exército) e não se destina
à realização de pesquisas científicas.
II - Reserva Biológica: deve ter posse e domínio públicos, tendo como objetivo a preservação
integral da biota e demais atributos naturais em seus limites, sem interferência humana direta ou
modificações ambientais, exceto ações de recuperação e preservação. A Remonta não se enquadra
nesse conceito por não ser uma área pública e por não ter esses objetivos. Além disso, há
significativa pressão antrópica, em razão da ocupação urbana que se processa a montante.
III - Parque Nacional: além de ter posse e domínio públicos, e necessitar de criação legal, pelo
Governo Federal, Estadual ou Municipal, tem como objetivo a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. São permitidas pesquisas cientificas e
atividades educacionais, além de atividades recreativas e turismo ecológico. Em razão das
demandadas circunstâncias, a Remonta não se adéqua nesse conceito.
IV - Monumento Natural: tem como principal objetivo a preservação de sítios naturais raros,
singulares ou de grande beleza cênica, o que não se relaciona à situação da área de pesquisa.
V - Refúgio de Vida Silvestre: tem como objetivo proteger ambientes naturais, onde se asseguram
condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna
residente ou migratória. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais pelos
proprietários. Embora a Remonta sirva aos objetivos desse tipo de UC, trata-se de uma área
particular, sendo seu uso militar incompatível com as demais atividades previstas.
VI – Área de Proteção Ambiental (APA): caracterizada por ter área extensa, com ocupação humana,
dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, tendo como objetivos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

221

ISSN:2358-8659

dos recursos naturais. Pode ser pública ou privada, permitindo visitação e pesquisa científica.
Embora a Remonta cumpra o papel de proteger a diversidade biológica, não pode ser considerada
uma APA, pois se destina apenas ao serviço militar, não apresentando moradias fixas, e não sendo
permitida a realização de pesquisa científica.
VII – Área de Relevante Interesse Ecológico: é, em geral, de pequena extensão, com pouca ou
nenhuma ocupação humana e com objetivo de conservação da natureza, formada por terras
públicas ou privadas. Como se trata de área militar, a Remonta não se enquadra nesse conceito.
VIII – Floresta Nacional: é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente
nativas, tendo como objetivo, o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa
científica. É de posse e domínio público e permite visitação pública. Nenhum desses objetivos ou
características faz parte da área ocupada pela Remonta.
IX – Reserva Extrativista: é uma área utilizada por populações tradicionais e têm como objetivos
básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável
dos recursos naturais da unidade. É de domínio público. Mais uma vez, os objetivos requeridos para
essa categoria divergem daqueles que caracterizam a Remonta.
X – Reserva de Fauna: é uma área natural com animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas,
residentes ou migratórias. Adequada a estudos técnico-científicos e manejo sustentável. A
Remonta, como uma área militar, não tem como objetivo final nem a preservação de espécies, nem
a realização de estudos científicos.
XI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável: área natural que abriga populações tradicionais,
cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais,
desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade
biológica. Em razão desses objetivos conclui-se que a Remonta não se enquadra nessa definição.
XII – Reserva Particular do Patrimônio Natural: área privada, gravada com perpetuidade, destinada
a conservar a diversidade biológica. Esse conceito em nada se remete à Remonta.
Pode-se concluir, a partir dos conceitos apresentados, que as tipologias utilizadas para
Áreas Verdes e unidades legalmente instituídas, não apresentam enquadramento claro para a área
de estudo. As áreas militares, de maneira geral, não são consideradas públicas e nem privadas e
por isso não são incluídas nas classificações de UC.
O Exército Brasileiro aprovou, em 2001, a Portaria n° 570 (BRASIL, 2001), que estabelece
a implantação de ações de gestão ambiental no âmbito do Exército. Com a Portaria nº 1.138
(BRASIL, 2010), a política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (PGAEB) entrou em
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consonância com a Política Nacional de Meio Ambiente, numa tentativa de desenvolver práticas
que resultem na preservação das áreas jurisdicionais do Exército ou empregadas temporariamente.
Para a área da Remonta, onde funciona o CEAC/JF, são propostas ações destinadas à educação
ambiental. Além disso, essa área cumpre uma importante função (embora não seja seu objetivo
principal) de manutenção, preservação e restauração ambiental.
A Remonta foi tratada no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora (PJF,
2004:104) como uma área “que provoca uma descontinuidade no crescimento da cidade”, ou seja,
como uma área que interrompe a contigüidade do processo urbano, o que implica na melhoria da
qualidade ambiental da cidade. Como ainda não existe uma classificação para as áreas militares
dentro das UC, e considerando o papel hoje desempenhado pela Remonta, acreditamos ser
adequada, para identificá-la, a utilização do conceito de Zona de descontinuidade urbana.
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1. Introdução
Sabe-se que os ecossistemas naturais, tais como os sistemas hídricos, estão em um
crescente processo de deterioração, decorrente do advento e ampliação da intervenção antrópica,
através de atividades poluidoras do meio ambiente e ocupação indevida de áreas de preservação
(CABANELAS; MOREIRA, 2007). Em virtude disso, pode-se constatar um claro avanço de debates
oriundos tanto por parte da população em geral, quanto na seara acadêmica, referentes a relevância
dos recursos hídricos para a sobrevivência dos seres humanos e para a manutenção da
biodiversidade dos ecossistemas naturais (RODRIGUES et al, 2010).
É nesta conjuntura, que o estudo de nascentes ganha destaque, uma vez que estas são
consideradas

ambientes

singulares

e

heterogêneos

de

grande

importância

geomorfológica, hidrológica, ecológica e social, sendo definidas de forma geral como a passagem
da agua subterrânea para o meio superficial, determinando a espacialização da rede hidrográfica e
configurando ecossistemas específicos, extremamente importantes para o equilíbrio dinâmico do
sistema ambiental (FELIPPE, 2013).
Ainda que o estudo de nascentes esteja em voga devido a sua importância ambiental, ainda
são escassos no Brasil e no mundo, os grupos de pesquisa e os pesquisadores que se debruçam
diante desta temática. Desta forma, algumas questões referentes as nascentes ainda se encontram
nebulosas e sem resposta, não apenas pela complexidade desta problemática, mas sim pela
carência de bases teóricas e metodológicas deste assunto (SPRINGER; STEVENS, 2009).
Alguns esforços acadêmicos com o intuito de se estudar as nascentes, merecem destaque,
como por exemplo Crispim et al (2012) ao proporem uma melhora na qualidade de vida de pequenos
agricultores, através da técnica de conservação e proteção de nascentes utilizando solo-cimento.
Donádio, Galbiatti e De Paula (2005) ao estudarem a qualidade da água de nascentes com
diferentes usos do solo. Pinto et al (2005) realizando o estudo da vegetação como subsídios para
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proposta de recuperação de nascentes. Botelho e Davide (2015) ao proporem métodos silviculturais
para recuperação de nascentes. Felippe (2009) apresentando uma proposta metodológica para
caracterização e tipologia de nascentes. Rocha et al (2012) e Moura et al (2012) ao também
apresentarem uma identificação e caracterização de nascentes. Felippe (2013) ao estudar a gênese
e a dinâmica das nascentes. Gamero (2014) em sua análise comparativa da aplicabilidade de
Protocolos de Avaliação Rápida em Nascentes. Felippe e Magalhães Júnior (2009) em seu estudo
das consequências da ocupação urbana na dinâmica das nascentes. Gomes, Melo e Vale (2005),
Felippe e Magalhães Júnior (2012) e Oliveira et al (2014) objetivando avaliar macroscopicamente
os impactos ambientais em nascentes. E Felippe e Magalhães Júnior (2013) e Moura et al (2015)
ao buscarem uma relação entre vazão e precipitação em nascentes.
Ainda que esses esforços mereçam reconhecimento, uma vez que colaboram com estudos
referentes as nascentes, muitos deles são monotemáticos, não integrando todos os elementos do
sistema ambiental, impedindo de se promover uma relação entre esses elementos, comprometendo
um estudo mais holista a respeito da qualidade ambiental e integridade das nascentes. Alguns
trabalhos até tentam abarcar diferentes elementos do sistema ambiental, mas esbarram na
fragilidade metodológica das técnicas empregadas, muitas vezes oriunda de dados qualitativos e
subjetivos, de modo que as críticas que caem sobre estes estudos são constantes.
Levando em conta as contribuições acadêmicas a respeito do estudo de nascentes e suas
lacunas, surge a necessidade de levantar questões, por exemplo, de como avaliar a qualidade
ambiental das nascentes integrando os elementos constituintes desse sistema ambiental (água,
vida e geomorfologia).
É neste contexto, que este trabalho tem por objetivo propor um procedimento de avaliação
da qualidade ambiental de nascentes que seja robusto do ponto de vista acadêmico e,
concomitantemente, simples o suficiente para ser aplicado pelos atores envolvidos na gestão
ambiental e dos recursos hídricos.

2. Metodologia
No intuito de avaliar a qualidade ambiental das nascentes, esta proposta antevê a
elaboração de índice, visto que esse instrumento possui grande valor metodológico. A literatura
acadêmica atesta que os índices, independentemente do objeto de estudo, objetivam converter uma
série de dados técnicos em uma informação de linguagem sucinta e inteligível (LOPES, 2012).
Nesse aspecto, recai o ineditismo e a importância desse projeto.
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Para que a construção do índice seja possível, será necessário eleger quais serão os
parâmetros de avaliação a serem utilizados. Será utilizado o método Delphi, que consiste em uma
consulta de um painel de especialistas para temas de difícil consenso. Pretende-se contatar pelo
menos cem especialistas brasileiros de distintas áreas do conhecimento (ciências biológicas,
geociências, ciências humanas e engenharias) para que os mesmos levantem os possíveis
parâmetros de avaliação requeridos. A técnica será dividida em duas etapas: i) a consulta
propriamente dita para indicação e recomendação de parâmetros; ii) a verificação dos parâmetros
escolhidos e da forma de integração dos mesmos pelos especialistas. Entre as etapas, uma vez
que os parâmetros forem selecionados, uma interpretação dos mesmos será realizada, para que
seja possível filtrar quais deles serão mais relevantes para a pesquisa e como trata-los
estatisticamente para compilação do índice.
Deve-se ressaltar que a consulta aos especialistas será baseada no método EstadoPressão-Resposta para elaboração de indicadores/índices. Após a seleção dos parâmetros, eles
serão enquadrados de acordo com a sua natureza (Estado, Pressão ou Resposta) e de acordo com
o subsistema da nascente o qual eles se referem (água, vida ou geomorfologia).
Após a resposta final dos especialistas referente aos parâmetros selecionados, esses
deverão ser integrados estatisticamente. Contudo, não se sabe ainda qual a melhor forma de
integra-los (se será qualitativa ou quantitativamente), já que é necessário primeiro conhecer a
grandeza dos parâmetros. Uma vez que os parâmetros estão integrados, o índice poderá ser
desenvolvido.
A última etapa metodológica deste trabalho, consistirá em testar em campo a proposta de
avaliação das nascentes em uma realidade previamente conhecida por estudos do grupo TERRA.

3. Resultados esperados
Espera-se que esta pesquisa gere uma proposta metodológica robusta, cientificamente
consistente, pragmática e de fácil aplicação por cientistas, leigos, membros de secretarias de meio
ambiente e de diversos outros órgãos públicos em geral. Deste modo, almeja-se gerar informações
suficientes que contribuam com a gestão de nascentes.
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Eixo 6: Geografia, planejamento e gestão ambiental
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Resumo:
Além de proporcionarem mais opções de transportes à população, os aeroportos regionais têm também como
função auxiliar no crescimento das médias regiões, porem sua instalação pode criar riscos para a área em
que será construído. Nesse sentido, o presente estudo tem como principal objetivo realizar um levantamento
e identificação dos possíveis riscos ambientais que podem ser evidenciados em aeroportos, tendo como área
piloto o Aeroporto Regional Itamar Franco, em Goianá-MG, na zona da mata mineira. Foram avaliados os
riscos envolvidos na instalação e funcionamento de aeroportos regionais, mediante a visita técnica
acompanhada por funcionários realizado na área do aeroporto e seus arredores. Os resultados foram
apresentados por meio da metodologia de árvore de falha, e nesses foram identificados cinco tipologias de
risco que foram possíveis de serem identificados, dentre eles destacam: 1) Risco associado à colisão e queda
de aeronaves; 2) Risco associado à colisão entre fauna e aeronave; 3) Riscos associado ao abastecimento;
4) Risco associado à inundação e; 5) Risco associado à erosão.
Palavras Chave: Aeroportos Regionais; Árvore de Falhas; Risco Ambiental.

1. Introdução

A instalação de um aeroporto traz consigo diversos pontos positivos para a economia,
infraestrutura e visibilidade de uma região. Porém, sua implantação pode criar riscos para a área
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em que será construído. Entre esses riscos, Oliveira (2008) destaca os seguintes: Perda Auditiva
Induzida pelo Ruído (PAIR), riscos químicos, riscos gerados por falhas humanas, riscos biológicos
e riscos ambientais.
Segundo a Organização da Aviação Civil Internacional, acidentes aéreos são caracterizados
como eventos ocorrentes durante a operação de uma aeronave, partindo do instante de embarque
de pessoas para o voo até o desembarque da última pessoa, onde uma ou mais pessoas fiquem
grave ou fatalmente feridas, e/ou a aeronave sofra algumas falhas, e/ou danos em sua estrutura,
e/ou a aeronave tenha desaparecido ou ficado totalmente inacessível.
Vale destacar desde já que os riscos associados à aeronaves e/ou aeroportos, não devem
ser abordados e discutidos de forma isolada e anárquica. Como colocado por Cerri (2001), os
mesmos se encontram estabelecidos dentro da classe dos “Riscos Tecnológicos”, que por sua vez
são considerados riscos provenientes de alguma ação antrópica. Tais categorizações, encontramse estabelecidas na tipologia de “Riscos Ambientais” que pode ser observada no quadro 1.
Quadro 1
Classificação dos Riscos Ambientais

Fonte: Adaptação de Rocha (2005); Nogueira (2012) ambos autores baseados em Cerri e Amaral (1998); Cerri (2001),
respectivamente.

Mediante tais definições, é possível observar que assim como levantado por Dos Santos et
al (2015), destaca-se que sobre a temática dos riscos, existem duas abordagens muito. A primeira
delas trata o risco como um produto social, sendo este ligado diretamente a presença de uma
ameaça para um indivíduo ou uma sociedade (VEYRET, 2007; TOMINAGA, 2009). Já a segunda
abordagem perpassa por autores como Mattedi e Butzke (2001) que interpretam a presença do
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risco sem a necessidade de este estar ligado a uma ameaça direta à sociedade, sendo definido
assim como o natural conceito de risco. Neste segundo caso, a ocorrência ou não de um
determinado evento indesejado, independe se a sociedade na qual este pode atingir conhece ou
percebe tal risco, pois este pode ou não acontecer.
Quando se tratam de riscos associados à aeronaves e/ou aeroportos, sua existência pode
resultar em danos ambientais, materiais, humanos e socioeconômicos extremos. Nesse aspecto,
por ser definido na seara dos “Riscos Tecnológicos”, que por sua vez encontra-se fundamentado
nos “Risco Antrópicos”. Os riscos relacionados à aeronaves e/ou aeroportos têm em grande maioria
das vezes sua ocorrência potencializada por atividades resultantes de intervenção humana.
Ray et al. (2008) afirmam que o risco de um aeroporto para a comunidade e para o meio
ambiente está diretamente associado às características de sua implantação, podendo destacar
como principais fatores a localização e obras de engenharia realizadas nos aeroportos, bem como
às substâncias químicas manipuladas e suas respectivas quantidades, assim como a possibilidade
de ocorrência de acidentes aéreos.
Para Martins (2008), os problemas ambientais surgem tanto junto à construção de novos
aeroportos, quanto a expansão de aeroportos já construídos. O autor ainda ressalta que esses
problemas podem ser diferentes de um aeroporto para outro. Morais (2008) alerta para a exigência
de um trabalho diferenciado no local de implementação e entorno dos aeroportos.
Nessa perspectiva, Johnson et al. (1996), afirmaram que além do ruído e da poluição
atmosférica, as pessoas e comunidades no entorno de aeroportos estão expostas a vários outros
tipos de riscos, variando desde a contaminação do solo por hidrocarbonetos, até os acidentes
aéreos propriamente ditos.
Observa-se aqui que a discussão sobre riscos associados à aeroportos e aeronaves não
perpassa por uma discussão de tamanho e escala do objeto de estudo aqui investigado. Johnson
et al. (1996), considera que mesmo aqueles considerados como regionais, são empreendimentos
que podem apresentar índices de risco acima dos limites toleráveis. Partindo desse pressuposto,
os aeroportos e aeronaves devem ser constantemente estudados a partir das “Análises de Risco”,
que em geral contempla um levantamento qualitativo e quantitativo dos riscos.
No Brasil, por exemplo, a incumbência de investigações relacionadas a acidentes aéreos
está delimitada ao CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão
criado em 1971, ligado a Aeronáutica, que tem como principal objetivo investigar acidentes e criar
relatórios apontando os motivos de tais ocorridos, com o intuito de promover a prevenção destes
tipos de acidentes.
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O gerenciamento de riscos deve ser entendido como um processo holístico, envolvido no
reconhecimento dos possíveis riscos e das medidas tomadas para monitorá-los e reduzí-los.
Compreende-se assim um ciclo modular de comunicação, documentação, controle, mecanismos de
alerta precoce e avanço.
Diante do que foi discutido até o momento, o presente estudo tem como principal objetivo
realizar um levantamento e identificação dos possíveis riscos ambientais que podem ser
evidenciados em aeroportos. Para colocar em prática tal objetivo tomou-se como área piloto o
Aeroporto Regional Itamar Franco, em Goianá, MG.

2. Aeroportos regionais

Existe por parte dos órgãos gestores do espaço aéreo brasileiro um grande interesse de
interiorizar e ampliar esse tipo de transporte, uma vez que no interior do Brasil o deslocamento
populacional ainda está muito atrelado ao transporte terrestre ou até mesmo aquático. Tal fato,
descrito à dimensão territorial do Brasil, e dificuldades impostas pelo relevo e clima tropical, os
transportes terrestres se tornam caros e ineficientes tanto para quem presta tais serviços, como
para quem usa os mesmos (SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL, s.d).
Nesse sentido, órgãos públicos e empresas privadas, acham interessante conectar áreas
distantes através dos transportes aéreos. Em um estudo divulgado pela Secretaria de Aviação Civil,
relata que existem hoje no interior do Brasil poucos aeroportos operando com voos regulares, e os
que existem apresentam uma infraestrutura precária e que já passam anos sem investimento.
(SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL, s.d).
Diante dessa realidade apresentada, o governo federal lançou em 2004 o Programa de
Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), por meio da Medida Provisória (MP) nº652 de 25
de Junho de 2014, que tinha como intuito criar no Brasil uma rede de aeroportos regionais, de forma
a garantir que quase 100% de sua população estivessem no máximo a 100 quilômetros de um
aeroporto com condições de operar voos regulares. (SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL, s.d).
A Medida Provisória define o os aeroportos regionais como “aeroporto de pequeno ou médio
porte, definido em função da movimentação anual de passageiros, nos termos de regulamento”
(BRASIL, 2015).
De acordo com documento produzido pela Secretaria de Aviação Civil a criação do programa
visava ampliar, reformar ou construir 270 aeroportos brasileiros, com o intuito de aproximar o preço
das passagens aéreas com os de transportes aéreos, através de subsídios dados aos Estados e
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municípios para gerirem tais aeroportos. As áreas que foram selecionadas e que podem ser
beneficiadas pelo Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional pode ser observada no mapa
(Figura 1).

Figura 1: Mapa com os critérios de seleção dos municípios que serão beneficiados pelo programa de aviação regional.
Fonte: Secretária da Aviação Civil (s.d)

Além de proporcionarem mais opções de transportes à população, os aeroportos regionais
têm também como função auxiliar no crescimento das médias regiões, aumentando assim o
potencial econômico das regiões que mais crescem no Brasil, conectando-as assim as regiões
interioranas com os grandes centros no litoral e no exterior.

3. Metodologia
De forma a se obter um panorama geral sobre a implantação e operação de aeroportos
regionais, foi realizada visita técnica ao Aeroporto Regional da Zona da Mata, situado na divisa dos
municípios de Rio Novo e Goianá, na Zona da Mata de Minas Gerais. (Figura 2). Onde
conjuntamente com o professor da disciplina, os alunos desenvolveram uma análise de risco
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associada à construção e instalação de tal empreendimento. Sua implantação mostra-se de grande
importância para o fluxo aéreo de Juiz de Fora-MG, bem como outros municípios no seu entorno.

Figura 2: Limites do Aeroporto Presidente Itamar Franco, na região da Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil
Fonte: A localização do Aeroporto Presidente Itamar Franco, disponibilizado pela SPE – Concessionária do Aeroporto da
Zona da Mata S.A.

Nas discussões prévias da disciplina Gerenciamento de Riscos Ambientais, ministrada pelo
professor Geraldo C. Rocha, do curso de Mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Juiz
de Fora, UFJF foi realizado o planejamento para a visitação ao aeroporto regional Itamar Franco,
como estímulo para que se aplicasse a metodologia de Árvore de Falha (figura 3), baseado em uma
análise qualitativa.
A fault tree is a logic diagram that displays the interrelationships
between a potential critical event (accident) in a system and reasons
for this event. The reasons may be environmental conditions, human
errors, normal events (events which are expected to occur during the
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life span of the system) and specific components failures.48
(Swenson, 1999, p.2)

Figura 3: Exemplo de Árvore de Falha. Fonte: adaptado de Swenson, 1999.

Durante a visita foi possível identificar que este aeroporto conta com um Plano de
Gerenciamento de Riscos e um Plano de Emergência, obrigatório conforme a Organização
Internacional da Aviação Civil (ICAO 1991). No contexto da identificação dos tipos de riscos
existentes na área escolhida, não se pretende concentrar esforços em detalhes sobre o
desenvolvimento e implementação de planejamento de resposta de emergência e gerenciamento
de crises. Pretende-se com esse trabalho identificar quais os tipos de riscos ambientais podem estar
associados à implantação e operação de um aeroporto.
Em campo, sempre acompanhados por um funcionário da concessionária que administra o
aeroporto, foram visitados pontos específicos do mesmo. A partir da visita e com base em
informações técnicas sobre as obras de implantação dos aeroportos, foram discutidos e levantados
quais seriam os riscos de um empreendimento com tais características. Tal exercício possibilitou
um levantamento de informações e discussões que nortearam e auxiliaram na identificação dos
principais riscos que podem ocorrer em aeroportos.

Tradução nossa: “A árvore de falha é um diagrama lógico que mostra a inter-relação entre um potencial
evento crítico em um sistema e as razões para esse evento. As razões podem ser causas naturais, erros
humanos, eventos normais (eventos que são esperados que ocorram durante a vida útil do sistema) e falha
específica dos componentes.
_____________________________________________________________________________________
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Alguns dos riscos encontrados na área estudada podem ser claramente evidenciados na
quase que a totalidade dos aeroportos. Já outros tipos evidenciados no Aeroporto Regional Itamar
Franco, não são comuns em alguns aeroportos, mas podem estar presentes em outros,
dependendo nesse caso das características físico-ambientais existentes nestes.

4. Resultados e discussão
Os resultados aqui apresentados não parte do trabalho prático final desenvolvido na
disciplina Avaliação e Gerenciamento de Riscos Ambientais, presente no programa de Pós
Graduação do Departamento de Geografia, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
São aqui apresentados os principais riscos que foram detectados na área de estudo. Vale
destacar que não se propôs nesse trabalho aprofundar nas causas e consequências relativas a
cada um dos riscos identificados. Nesse sentido, trata-se de maneira mais ampla as razões pelas
quais tornou-se possível a caracterização e identificação dos referidos riscos.
Foram identificados 5 (cinco) tipos diferentes de riscos que podem ser evidenciados em
aeroportos regionais; são eles: 1) Risco associado à colisão e queda de aeronaves; 2) Risco
associado à colisão entre fauna e aeronave; 3) Riscos associado ao abastecimento; 4) Risco
associado à inundação e; 5) Risco associado à erosão. Para uma melhor visualização, todos os
riscos evidenciados na visita, encontram-se distribuídos no fluxograma abaixo (Figura 4).

Figura 4: Fluxograma com os riscos evidenciados no Aeroporto Regional da Itamar Franco.
Fonte: arquivo próprio

Na sequência, são expostos algumas e informações referentes à cada um dos cinco riscos
identificados nesse trabalho, pela avaliação da árvore de falha. Aqui serão disponibilizados os
segundos níveis de cada.

5. Risco associado à colisão e queda de aeronaves;
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Para destacar os riscos à colisão e queda de aeronaves, foi necessário recorrer aos registros
de ocorrências já evidenciadas no sistema aéreo brasileiro, que diz respeito, ao evento abordado
neste tópico.
Assim, apresenta-se aqui um estudo realizado pelo jornal Folha de São Paulo, publicado em
22/08/201449, que buscou quantificar e detalhar as principais causas de acidentes aéreos no Brasil,
a partir do ano 2000. No referido trabalho, chegou-se a uma conclusão que quase 70% dos
acidentes aéreos ocorridos no país tem relação com três tipos de causas: 1) Perda de controle da
aeronave (em vôo ou em solo); 2) Falha do motor em voo; 3) Colisão em voo. Tal levantamento foi
realizado com base nos dados do CENIPA (2014), com a análise de 617 acidentes aéreos no Brasil,
que já tiveram suas causas apontadas pelo referido órgão.
A causa que obteve maior número de registro dentro dos mais de seiscentos investigados,
foi a “Perda de controle da aeronave (em voo ou em solo)”, com 204 ocorrências, seguida de 147
casos de “Falha do motor em voo” e 63 eventos relacionados à “Colisão em voo”. No relatório
também, constata-se a presença de “Pane seca” como uma das causas de acidentes aéreos, porém
com menores registros, cerca de 5% dos 617 casos.
Nesse sentido, estando o aeroporto Itamar Franco inscrito na realidade dos demais
aeroportos brasileiros, este por sua vez encontra-se susceptível à ocorrência de 6 principais eventos
relacionados ao segundo nível da avaliação de arvore de falha (Figura 5).

Figura 5: Árvore de Falha associado ao risco de quedas e colisão de aeronaves.

Sendo caracterizado assim pela falha de sinalização por parte do aeroporto, por terrorismo,
por falha humana tanto do piloto, quanto dos funcionários do aeroporto de maneira geral; também
por falha mecânica elétrica das aeronaves e/ou do aeroporto, por falhas de comunicação e por
condições climáticas adversas.

49

Link da matéria disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1504291-perda-de-controle-daaeronave-e-uma-das-principais-causas-de-acidente.shtml Acessado em 08/08/2017.
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6. Risco associado à colisão entre fauna e aeronaves;

Pela análise da árvore de falhas (figura 6), o risco de colisão de uma aeronave com a fauna
está intimamente associado a ações antrópicas. A falta de controle sobre o uso do solo no entorno
do aeroporto proporciona a implantação de atividades atrativas de fauna, tais como vazadouros de
lixo, curtume, abatedouros, entre outros.

Figura 6: Árvore de Falha associado à colisão entre fauna e aeronave.

De acordo com a análise da árvore de falha foi possível encontrar na área estudada três
principais causas que podem levar ao risco de colisão entre fauna e aeronave. A se destacar o
número de espécimes (designa individualmente um animal) no aeródromo, proporcionada em
muitas das vezes pela falta de habitat no entorno e presenças de focos de atração. Outro fator é a
presença de animais de grande porte ao redor do aeródromo, provocado na maioria das vezes pela
falta ou dano de barreira física, possibilitando a entrada de fauna em geral na área estudada,
podendo ainda o local ser atingido por aves em sua rota de deslocamento.
Além disso, as comunidades do entorno, muitas vezes, recebem pouca ou nenhuma
informação sobre o tema, contribuindo fortemente para pequenas ações que podem ser
responsáveis por atração da fauna, como disponibilidade de alimento em feiras livres, alimentação
de pombos em praças municipais e irregularidade no horário de disponibilização dos resíduos para
coleta (que, por vezes, pode ficar durante mais de um dia disponível, representando uma fonte de
alimento para a fauna).
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Por outro lado, ambientes naturais também podem representar focos de atração da fauna,
uma vez que a vegetação natural oferece alimento, abrigo e fontes de água para as espécies.
Entretanto, as fragmentações desses habitats são um fator de agravamento do risco de colisão com
a fauna, tendo em vista que ambientes fragmentados oferecem reduzidas condições para o
estabelecimento de espécies, favorecendo o deslocamento das mesmas entre os fragmentos.
Dessa forma, faz-se necessário que todo aeroporto realize uma avaliação dos focos de
atração da fauna em seu próprio sítio e em seu entorno, de forma a adotar ações de mitigação do
perigo.

7. Risco de incêndio/explosão associado ao abastecimento de aeronaves;

O processo de abastecimento de aeronaves podem desencadear eventos relacionados, que
vão desde o processo de transferência de combustíveis, à manutenção e manuseio do material,
bem como as outras ações relacionadas ao transporte, estoque e utilização de combustíveis em
áreas aeroportuárias. Tais operações, ao ocorrerem em aeroportos, devem seguir o Regulamento
Brasileiro da Aviação Civil de número 156, mais especificamente, as operações relacionadas ao
abastecimento e transferência de combustíveis das aeronaves (RBAC n°156.125. ANAC, 2012).
Este documento visa manter a segurança operacional em aeroportos, atuando nos processos de
operação, manutenção e resposta á emergência em aeródromos.
A Árvore de Falhas aplicada ao risco associado ao abastecimento de aeroportos (figura 7)
apontou em três causas principais, sendo essas, falha humana, falha mecânica e ação terrorista. A
ação terrorista está relacionada a três causas possíveis, a fragilidade física dos aeroportos, da
ineficiência da fiscalização de segurança em aeródromos e ações de represália, não cabendo neste
artigo o detalhamento destas falhas. A falha mecânica está ligada aos tantos aos erros de execução,
quanto em defeitos nas mangueiras, nos caminhões, nos tanques e nas aeronaves. A falha humana
pode ter como motivos o excesso de horas trabalhadas, porém, também poderá se associar atitudes
de imprudência, imperícia e negligência por parte dos trabalhadores de aeródromos.
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Figura 7: Árvore de Falha associado ao risco de abastecimento de aeronaves.

Tal fato, leva ao raciocínio de que o processo de abastecimento em aeródromos possui
íntima conexão com riscos de origem humana, que podem ou não serem vinculados às questões
nutricionais e psicológicas de funcionários de aeródromos. A magnitude deste risco pode ser
potencializada por baixo investimento financeiro, o que levaria à falta de mão de obra e outros
déficits relacionados à segurança no abastecimento perto do aeroporto.

8. Risco associado à inundação
De acordo com Tucci (2003), as inundações são processos naturais, porém, podem ser
agravados diante do processo de urbanização das cidades, onde o homem altera a paisagem
natural do lugar, impermeabilizando superfícies, retirando a cobertura vegetal, ocupação ribeirinha,
construções como pontes, diques, represas, canalizando rios.
Quando a precipitação é intensa e o solo não tem capacidade de infiltrar, grande parte do
volume escoa para o sistema de drenagem, superando sua capacidade natural de escoamento.
(TUCCI, 2003).

Figura 8: Árvore de Falha associado ao risco de inundação.
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De acordo com a análise da árvore de falha (Figura 8), conclui-se que os processos de
inundações estão mais ligados aos problemas externos aos aeroportos do que dentro da própria
área deste. As causas encontradas no segundo nível foram à intervenção no meio ambiente, os
problemas de infraestruturas do aeroporto, eventos pluviométricos extremos ocorridos na área do
aeroporto, bem como o relevo favorável e o assoreamento natural dos rios. Os níveis seguintes não
serão discutidos no artigo apresentado.
Entende-se que as alterações sofridas pelo ambiente, principalmente em lugares onde se
localiza uma fonte de água, como no caso, o rio, as alterações sofridas por este, como a retificação,
a construção de diques, pontes e represas, a retirada da mata ciliar e até o despejo de dejetos, são
alguns dos motivos que podem contribuir para que aconteça uma inundação e acabe, mesmo que
indiretamente, atingindo aeroportos construídos nos arredores.
Atualmente, ao se analisar a construções de aeroportos, é feita também um estudo sobre o
local, a fim de se evitar futuros problemas e também com o desenvolvimento das tecnologias, os
aeroportos atuais se encontram mais preparados para enfrentar ocorrências que envolvem
inundações.

9. Risco associado à erosão
Desde a construção, implementação e manutenção ou ampliação dos aeroportos diversos
processos ocorrem na superfície local, retirada de cobertura vegetal, desvio de canais de drenagem,
movimentação de massas de solo, entre outras diversas atividades ligadas ao uso do solo local.
Essas obras executadas podem levar a diversos problemas ambientais, um deles os processos
erosivos, que podem ser divididos em criação de estabelecimentos em locais vulneráveis ou, que
podem ser atingidos por eventos extremos (Figura 9).
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Figura 9: Árvore de Falha associado ao risco de erosão

Ao executar uma análise sobre o modelo de árvore de falha, conclui-se que os processos
erosivos em aeroportos regionais estão diretamente ligados a retirada da cobertura vegetal do solo,
seja essa por fatores naturais ou antrópicos. Uma das causas para essa perda da vegetação pode
ser os incêndios, por causas naturais advindos de descargas elétricas ou até mesmo da presença
de determinados minerais como o quartzo na superfície. Ou por incêndios decorrentes de causas
antrópicas, como descuido com objetos que podem provocar chamas, negligência ou criminoso.
Outro fator responsável pela retirada da cobertura vegetal são as ações inadequadas sob o
terreno. Essas ações podem ser decorrentes de obras mal executadas, falta de profissionais
qualificados, economia por parte das empresas, falta de planejamento para recuperação da área,
entre outras atividades desenvolvidas de maneira intensa sobre o solo.
Por fim pode-se estabelecer uma relação dos fatores naturais do local como a retirada da
vegetação e o surgimento dos processos erosivos. Esses fatores podem estar diretamente ligados
a condições climáticas adversas ou eventos climáticos drásticos. A formação geológica, morfológica
e pedológica do local, que proporcionará diferentes tipos de rochas, solos e formas de relevo, sendo
esses mais vulneráveis ou mais resistentes aos processos erosivos.

10. Considerações finais
A gestão de riscos pode ser entendida como ações que antecipam a ocorrência de um
evento indesejado, a fim de evitar maiores prejuízos; envolve identificação do perigo e análise do
risco, ações de prevenção e mitigação dos riscos. (COLTRO e SANTOS, 2015).
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Havendo uma preocupação com obras de grandes portes, na construção de aeroportos são
feitos vários planejamentos para adequar e ter menos impactos. Quando escolhe o local de
construção deve observar os aspectos diversos como socioeconômicos, políticos e ambientais e
também que atenda necessidades que surge ao longo do tempo, como as novas tecnologias das
aeronaves, necessidade de ampliação. (SANTOS e MACHADO, s.d).
Segundo Carra et al (2012), aeroportos são considerados empreendimentos que
apresentam alto índice de perigo. O risco de um aeroporto para a comunidade e ao meio ambiente
ao redor, está diretamente associado às substâncias químicas que são manipuladas, o
armazenamento de combustível para a aviação, o impacto da fauna que pode tanto comprometer o
espaço aeroportuário quanto ao meio ambiente em si, e também a própria dinâmica natural da
região, como processos naturais de erosão e inundações, que podem afetar, diretamente ou
indiretamente, o aeroporto e a população ao redor.
Por fim, vale destacar que a utilização da metodologia de árvore de falhas apontou uma
associação de possíveis erros antrópicos inter-relacionadas com as cinco causas do evento topo,
com exceção dos eventos naturais. Tal fato evidencia que alterações relacionadas ao aumento de
segurança em aeroportos regionais perpassam por intervenções e melhorias na formação dos
profissionais que atuam no ramo aeroviário.
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Resumo
Neste estudo são apresentados os principais impactos ambientais decorrentes da disposição final de resíduos
sólidos no lixão do município de Paraíba do Sul/RJ. Para isso, foi feita uma explanação da problemática de
resíduos sólidos urbanos e dos impactos ambientais associados a essa temática, tendo como diretriz os
pressupostos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305/10. Para alcançar
os objetivos foram realizadas pesquisas de campo, que seguiram através de observações diretas dos
aspectos visuais dos resíduos, assim como, anotações e registros fotográficos, nos meses de outubro e
novembro de 2016 e nos meses de abril e agosto de 2017. A análise dos resultados foi delineada a partir da
matriz adaptada de Leopold (1971) que permitiu identificar os principais impactos ambientais e suas
respectivas causas, provenientes da disposição final dos resíduos sólidos no lixão do município em questão.
Assim foram identificados os principais impactos ambientais como a alteração da paisagem, a intensificação
dos processos erosivos, a contaminação das águas subterrâneas, do solo, do ar, a prática de incêndios, entre
outros, que evidenciam uma série de impactos negativos presentes no local.
Palavras-chave: Impacto Ambiental; Lixão; Política Nacional de Resíduos Sólidos.

1. Introdução
De acordo com Philippi Jr e Aguiar (2005) historicamente, o contexto em que se insere a
gestão de resíduos sólidos no Brasil caracterizou-se pela coleta e afastamento das proximidades
dos centros urbanos. Para os autores, essa prática, transmitia aos cidadãos a ilusória ideia de que
os resíduos sólidos não representavam um problema, uma vez que eram retirados de seu alcance.
Contudo, salientam que esta ação repercutiu negativamente na sociedade, sendo necessários
muitos anos para que a mesma pudesse apreender a dimensão que envolve tal situação.
Segundo os supracitados autores, a análise da realidade brasileira revela que a problemática
dos resíduos sólidos teve um enfrentamento tardio, passando a integrar a pauta do governo de
modo sistemático, somente entre as décadas de 1940 e 1970, período marcado por um rápido e
desordenado crescimento urbano, que revelou grandes desafios resultantes da precária ação das
políticas públicas voltadas para o planejamento urbano.
Como resultado deste processo Jacobi (2006) afirma que com a concentração da população
na área urbana foram várias as vicissitudes que passaram a coexistir. Neste caso destaca o
agravamento socioambiental decorrente da disposição final inadequada dos resíduos sólidos no
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meio ambiente, provocando impactos ambientais de diferentes magnitudes, pois além de
contaminar a água, o solo e o ar, coloca-se como preponderante no comprometimento da qualidade
de vida humana.
A disposição final de resíduos sólidos em lixões (vazadouros a céu aberto) e aterros
controlados decorre desse contexto, pois além dos impactos ambientais, acarreta diversos
malefícios à saúde pública.
Informações disponibilizadas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM, 2017)
revelam que 50,6% dos municípios brasileiros ainda utilizam os lixões e aterros controlados para
dispor os resíduos sólidos urbanos. Tais práticas promovem impactos ambientais bem similares no
meio ambiente, por serem caracterizadas por ações inadequadas e incoerentes com a legislação
vigente, que estabelece através da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela
Lei 12.305, em agosto de 2010, normas, diretrizes e metas para dispor os resíduos sólidos no meio
ambiente.
A disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos foi uma das
questões centrais da PNRS, sendo estabelecido um prazo de quatro anos contabilizados a partir da
data de promulgação da referida Lei. Este foi o prazo determinado para que os municípios
pudessem por fim aos lixões e aos aterros controlados, de modo a destinarem os resíduos sólidos
urbanos em aterros sanitários, conforme regulamenta a Lei Federal 12.305/10 (BRASIL, 2012).
O termo disposição final ambientalmente adequada é adotado pela PNRS para fazer
referência “a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais
específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os
impactos ambientais adversos” (BRASIL, 2012, p. 10).
Com o fim do prazo estipulado pela PNRS no ano de 2014, verificam-se através dos
levantamentos divulgados pela Confederação Nacional de Municípios (2017) que foram poucos os
municípios brasileiros que conseguiram se adequar ao que foi estabelecido. Entretanto, pode-se
inferir que esses dados revelam os grandes desafios que perpassam a gestão de resíduos sólidos
no Brasil, assim como, indicam a necessidade de ajustes para que a Lei 12.305/10 possa atuar de
modo efetivo em prol da mitigação dos impactos ambientais adversos provocados pela disposição
inadequada dos resíduos sólidos urbanos no meio ambiente.
É em meio a esta explanação que urge por um redirecionamento das políticas públicas
voltadas para a gestão de resíduos sólidos que o presente estudo tem por objetivo identificar os
principais impactos ambientais causados pela disposição final de resíduos sólidos urbanos no lixão
localizado no município de Paraíba do Sul/RJ. A relevância deste estudo respalda-se na
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necessidade de elencar os impactos ambientais que caracterizam essa prática, que além de
comprometer os recursos naturais, põem em risco a qualidade de vida da população. Além disso,
cabe frisar a importância dessa pesquisa, por tornar público o contexto de um dos vários municípios
brasileiros que operam contrários as determinações da PNRS, apontando assim, a urgente
necessidade de ajustes na supracitada lei, a fim de possibilitar mudanças efetivas no quadro
ambiental em que se encontra a problemática de resíduos sólidos urbanos.

2. Revisão bibliográfica
O impacto ambiental consiste segundo Philippi Jr. e Maglio (2005, p.701) em “qualquer
alteração significativa ao meio ambiente - em um ou mais de seus componentes - provocada por
uma ação humana”. Embora o ambiente esteja sujeito às transformações naturais, os autores
salientam que essas alterações fazem parte da evolução natural, que caracteriza a dinâmica da
vida na Terra, diferentemente das ações provocadas pelo homem que promovem impactos
ambientais de diferentes proporções escalares.
Dito isso, Sánchez (2008, p.31) afirma que “se impacto ambiental é uma alteração do meio
ambiente provocada por ação humana, então é claro que tal alteração pode ser benéfica ou
adversa”. Neste caso salienta a necessidade de assimilar a existência de impactos positivos e
negativos. Como exemplo de impactos positivos, o autor destaca a geração de empregos, como
resultado das ações humanas, assim como, a ocorrência de impactos positivos que recaem sobre
os componentes bióticos, que resultam de ações que envolvem coleta, tratamento e disposição
ambientalmente adequada, visando melhorias do ambiente natural, com efeitos benéficos ao habitat
das diferentes espécies. Também ressalta as substituições de elementos impactantes utilizados nas
atividades industriais, como um impacto positivo. Por fim, sublinha que práticas como essas, são
determinantes, para melhorar a qualidade das águas e do ar, já que promove benefícios que recaem
sobre os recursos naturais que são preponderantes para a qualidade de vida humana.
A resolução CONAMA nº 001 de 1986, artigo 1º, alíneas, I a V, traz o conceito de impacto
ambiental como:
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem:
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.
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Esse conceito coloca o homem como o grande responsável pelos principais impactos
ambientais, corroborando com Philippi Jr. e Maglio (2005) quando afirmam que o homem através
de suas diferentes atividades tem atuado de modo determinante na qualidade e na disponibilidade
dos recursos naturais. Neste caso, verifica-se a relação contraditória da qual o homem é elemento
central, já que os impactos negativos resultantes de suas atividades representam ameaças que
recaem sobre os recursos naturais que são elementos essenciais à qualidade de vida das presentes
e futuras gerações.
No que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos, uma das maiores causas de impactos
ambientais decorre da disposição final em lixões e aterros controlados. Neste caso, não é possível
elencar impactos positivos, já que todo o processo que caracteriza essa prática pode acarretar
impactos irreversíveis aos recursos naturais.
De acordo com a PNRS (2010) os resíduos sólidos urbanos são resíduos domiciliares
“originários de atividades domésticas em residências urbanas” e os resíduos de limpeza urbana que
resultam da “varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana”
(BRASIL, 2012, p.16).
Os resíduos sólidos urbanos quando dispostos inadequadamente, provocam uma série de
impactos ambientais negativos. Neste caso, destacam-se os lixões, que é caracterizado segundo
Neta Vilanova do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), pelo simples
lançamento ou descarte dos resíduos sólidos no solo, não havendo nenhum tipo de tratamento dos
efluentes líquidos provenientes da decomposição da matéria orgânica, assim como, não há
impermeabilização e drenagem dos líquidos percolados e nenhum controle do gás metano.
Como consequências, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 2008) assinala que
os resíduos sólidos urbanos depositados nos lixões acarretam diversos impactos à saúde pública
que podem ser causados pela proliferação de vetores de doenças, através de moscas, baratas,
mosquitos, ratos, entre outros, assim como, a contaminação do lençol freático e das águas
superficiais pelo chorume, líquido escuro, resultante da decomposição da matéria orgânica, que
pode conter elevado grau de contaminação, com odor forte e desagradável.
Além dos impactos ambientais negativos já mencionados, Philippi Jr. e Aguiar (2005)
destacam aqueles decorrentes do âmbito social, através dos catadores que buscam no lixão renda
para prover o sustento de suas vidas. Deste modo salientam as condições precárias de trabalho,
pois a maioria não utiliza nenhum equipamento de proteção, estando expostos a um ambiente
propício a proliferação de doenças, materiais cortantes e contaminados que agregam bolsões de
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pobreza, cujos cidadãos paradoxalmente buscam o sustento de suas vidas. Contudo, afirmam que
esta prática além de evidenciar a miséria da região, reflete a enorme segregação social com que
são submetidos.
Outra forma de dispor os resíduos sólidos no meio ambiente que acarreta impactos
ambientais negativos se dá através do aterro controlado, que promove impactos ambientais
negativos bem similares aos lixões. Segundo Neta Vilanova do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2011, p.02) essa atividade “consiste no cuidado de, diariamente, cobrir os
resíduos sólidos com uma camada de terra ou outro material de forração visando diminuir a
incidência de insetos e outros animais transmissores de doenças“.
De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 2008) esta prática de
disposição final, apresenta elevado potencial poluidor, pela ausência de técnicas voltadas a
impermeabilização do solo, assim como, o tratamento do sistema de percolado e a queima ou
extração do gás metano. Como resultado, promove impactos ambientais através da contaminação
do solo, das águas subterrâneas e superficiais, pelo chorume e o risco de combustão pela presença
dos gases gerados. Este modelo encontra-se numa fase intermediária, estando entre o lixão a céu
aberto e o aterro sanitário, no entanto, a disposição final em aterro controlado é preferível ao lixão,
embora, ambos provoquem impactos ambientais bem similares, o aterro controlado busca mitigar a
proliferação de vetores de doenças ao cobrir os resíduos no final de cada jornada de trabalho.
Todavia, cabe frisar, que sua prática além de comprometer os recursos naturais, põe em risco a
qualidade de vida humana.
Para corroborar com o exposto, Philippi Jr. e Aguiar (2005) afirmam que a denominação
aterro controlado foi usado por algum tempo para camuflar, ou seja, para passar a ideia de que
eram utilizados procedimentos para conter os impactos ambientais provenientes da disposição final
dos resíduos sólidos. No entanto, salientam que esta foi uma estratégia adotada para diferenciar
aqueles que utilizavam alguns procedimentos, daqueles que nada faziam. Deste modo destacam
que esta prática é considerada totalmente imprópria e banida por muitos profissionais que alegam
que sua utilização passa a ideia de que existe algum controle ambiental para dispor os resíduos, o
que na realidade não é verdadeiro, já que o processo consiste no simples recobrimento dos resíduos
sólidos, não havendo sistema de impermeabilização, drenagem dos líquidos e dos gases
percolados, e por fim, por não atenderem aos requisitos técnicos da legislação e as exigências da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, na sua norma 8419 de 1992,
o aterro sanitário é a forma de disposição final dos resíduos sólidos urbanos que atua
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significativamente na minimização dos impactos ambientais que acarretam ações lesivas a saúde
pública e aos recursos naturais. De acordo com a referida norma o aterro sanitário dispõe de um
conjunto de técnicas que se encontram alicerçadas em princípios de engenharia, contendo as
seguintes características: sistema de drenagem superficial, sistema de drenagem e remoção de
percolado, sistema de tratamento do percolado, sistema de cobertura final das plataformas,
impermeabilização inferior e superior do aterro sanitário, sistema de drenagem e tratamento de gás
e sistema de monitoramento. O conjunto operacional que integra o aterro sanitário visa reduzir
significativamente os impactos ambientais negativos de modo a contribuir na qualidade e na
disponibilidade dos recursos naturais essenciais a vida humana.

3. Metodologia

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório que foi realizado
inicialmente a partir de uma revisão bibliográfica sobre a temática proposta. Para alcançar os
objetivos, foram feitas pesquisas de campo no lixão do município de Paraíba do Sul, que tiveram
suas primeiras incursões nos meses de outubro e novembro de 2016, seguindo os meses de abril
e agosto de 2017. As visitas in loco possibilitaram uma observação sistemática dos impactos
ambientais causados pela disposição final dos resíduos sólidos no lixão. Para isso foram feitas
anotações dos aspectos considerados mais relevantes, assim como, registros fotográficos. Para
proceder com a análise dos resultados foi utilizado como método a matriz adaptada de Leopold
(1971). De acordo com Sánchez (2008) essa matriz encontra-se disposta em duas listas distribuídas
em linhas e colunas que permitem identificar os principais impactos ambientais através da interação
entre as ações que caracterizam certas atividades e os fatores ambientais que compõem o sistema
ambiental.
A correlação estabelecida entre as ações e os fatores ambientais permitiu elencar os
principais impactos ambientais negativos decorrentes da disposição final de resíduos sólidos no
lixão do município de Paraíba do Sul.

4. Caracterização da área de estudo

O município de Paraíba do Sul se localiza na região Centro Sul Fluminense, no Estado do
Rio de Janeiro, ocupa uma área territorial de 571,878 Km², que se estende entre os limites territoriais
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de Areal (RJ), Belmiro Braga (MG), Comendador Levy Gasparian (RJ), Paty do Alferes (RJ),
Petrópolis (RJ), Rio das Flores (RJ), Três Rios (RJ) e Vassouras (RJ) (IBGE, 2016). Figura 1.
De acordo com a projeção apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) no ano de 2017, o município de Paraíba do Sul apresenta uma população estimada de
42.922 habitantes, que se concentra predominantemente na área urbana.
Quanto à destinação final de resíduos sólidos urbanos, o município utiliza um lixão localizado
na Estrada da Barrinha, primeiro distrito da cidade a aproximadamente 3 km da área urbana. Os
impactos ambientais promovidos por esta prática são enormes e revelam os grandes desafios que
perpassam o contexto municipal para que o destino final dos resíduos sólidos urbanos seja realizado
em conformidade com a legislação vigente.

Figura 1: Mapa de localização do município de Paraíba do Sul/RJ

5. Resultados e discussões
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As observações feitas em campo possibilitaram a partir das interações realizadas na matriz
adaptada de Leopold (1971), identificar os principais impactos ambientais negativos e suas
respectivas causas, que caracterizam a disposição final dos resíduos sólidos no lixão do município
de Paraíba do Sul. Os resultados obtidos encontram-se dispostos no quadro 1.
QUADRO 1
Impactos ambientais negativos decorrentes da disposição final no lixão de paraíba do sul/rj

IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO
Alteração da paisagem.

Intensificação da erosão

Contaminação das águas
subterrâneas e perda na qualidade
das águas.

Contaminação do ar

Compactação do solo

Incêndios

Desvalorização imobiliária

Impactos a saúde pública
(principalmente das pessoas que
residem próximo ao lixão)

ORIGEM
Retirada da cobertura vegetal
A retirada da cobertura vegetal deixa o solo
desprotegido, intensificando o escoamento
superficial.
A disposição inadequada dos resíduos
sólidos com a percolação de chorume,
formado pela decomposição da matéria
orgânica, contamina as águas subterrâneas
interferindo em sua qualidade (o chorume
pode conter metais pesados, além de outros
agentes patogênicos).
A decomposição da matéria orgânica libera
(metano e o gás sulfídrico) para a atmosfera
gases altamente tóxicos e comprometedores
da qualidade ambiental e humana.
A circulação de veículos, pessoas e a
disposição dos resíduos compacta o solo,
reduzindo a infiltração de água.
Com a disposição dos resíduos sólidos a céu
aberto, pode ocorrer à combustão natural,
embora os incêndios sejam uma prática
característica dos lixões utilizada para reduzir
o volume acumulado de resíduos sólidos.
O local escolhido para a implantação de um
lixão sofre grande desvalorização econômica,
Além disso, promove a segregação
socioespacial aos moradores que residem em
suas proximidades.
A disposição inadequada de resíduos sólidos
atrai diferentes tipos de vetores de doenças,
como ratos, baratas, urubus, etc. A fumaça
tóxica liberada pela queima dos resíduos,
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Impacto na microbiota do solo

Impactos sociais inerentes à atividade
do catador

Proliferação de vetores de doenças

Impacto na fauna

pode chegar às casas dos moradores,
causando sérios problemas a saúde pública.
Retirada da vegetação, aterramento dos
resíduos, percolação de chorume, queimadas
e compactação do solo, são as principais
causas que comprometem a microbiota do
solo.
Ocorre devido ao manuseio inadequado dos
resíduos sólidos e a não utilização de
equipamentos de segurança, como botas,
luvas, entre outros.
A disposição inadequada dos resíduos
sólidos atrai diferentes tipos de vetores de
doenças (ratos, baratas, moscas, mosquitos
etc.).
Com a retirada da cobertura vegetal,
associada às práticas que caracterizam o
lixão, a fauna local tem seu habitat totalmente
comprometido. Além disso, pode acarretar
estresse a fauna localizada nas
proximidades.

Os impactos ambientais negativos elencados no quadro 1, representam o contexto
socioambiental que caracteriza o lixão do município em questão. A figura 1 revela como os resíduos
são dispostos aleatoriamente, sem nenhum critério técnico operacional. Na prática o que ocorre é
o lançamento dos resíduos no solo, ocasionando diversos impactos ambientais, como a
contaminação do solo, do lençol freático, do ar entre outros.

Figura 1: Disposição dos resíduos sólidos no lixão de Paraíba do Sul/RJ. Fonte próprio autor, 2017.
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Foi observado em campo que com a chegada do caminhão responsável pela coleta, os
catadores se aproximam e esperam até que todo o material seja descarregado, para darem início à
separação dos resíduos sólidos recicláveis. O manuseio com os resíduos ocorre sem qualquer
equipamento de segurança e proteção, representando um risco a saúde dos mesmos. Após
realizarem a triagem, os catadores colocam os resíduos em sacos, que são amarrados, pesados e
vendidos para empresas de reciclagem.
Por serem os resíduos sólidos dispostos a céu aberto favorece a proliferação de vetores de
doenças, que podem causar sérios problemas de saúde aos catadores que trabalham no lixão. A
presença de animais como urubus é algo marcante, além de ratos, mosquitos e moscas, que são
atraídos pelos resíduos sólidos, e se multiplicam no local. Alguns desses aspectos podem ser
identificados na figura 2, principalmente no que diz respeito às condições de trabalho do catador.

Figura 2: Panorama geral das condições de trabalho do catador. Fonte próprio autor, 2017 .

Os processos erosivos são marcantes no local, pois com a retirada da vegetação, seguida
do lançamento dos resíduos no solo, a erosão se torna uma consequência inevitável. Os fatores
fisiográficos favorecem a intensificação da erosão, já que os resíduos são acumulados nas partes
mais altas do relevo, porém, com o acúmulo e sobrecarga, são transportados para as partes mais
baixas e depositados no fundo do vale, conforme pode ser observado na figura 3. Além de
contaminar o solo e o nível freático, pela presença do chorume, resultante da decomposição da
matéria orgânica, esta prática, agrava ainda mais os problemas ambientais, por representar uma
ameaça à fauna que pode ter seu habitat totalmente comprometido.
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Figura 3: Processos erosivos causados pela disposição final dos resíduos sólidos no lixão de Paraíba do Sul. Fonte
próprio autor, 2017.

Uma prática comum nos lixões são os incêndios. Embora com a disposição dos resíduos
sólidos a céu aberto possa ocorrer a combustão natural, as queimadas são frequentes, sendo
utilizadas para reduzir o volume de resíduos sólidos acumulados no local, conforme ilustrado na
figura 4. Esse processo intensifica ainda mais os impactos ambientais, pois a combustão libera
gases tóxicos que além de contribuir para o efeito estufa, polui o ar e compromete as espécies
locais, que são afastadas pelo fogo. O relevo característico da região, forma corredores que
canalizam a fumaça liberada da queima dos resíduos sólidos, atingindo alguns bairros,
principalmente os mais próximos. Toda a fumaça tóxica pode acarretar sérios problemas de saúde
à população.
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Figura 4: Queima dos resíduos sólidos no lixão de Paraíba do Sul/RJ. Fonte próprio autor, 2017.

6. Considerações finais

O contexto socioambiental apresentado a partir dos principais impactos ambientais
identificados no lixão de Paraíba do Sul revela as condições inadequadas com que os resíduos
sólidos são depositados no meio ambiente, pois além de contaminar o solo, o ar e o nível freático,
acarreta diversos malefícios à saúde pública, principalmente aos catadores e a população que
reside em suas proximidades.
Embora a utilização dos lixões seja uma atividade totalmente banida pela Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), sua prática ainda persiste como a principal forma de destinar os
resíduos sólidos produzidos no município em questão, assim como, faz parte da realidade da
maioria dos municípios brasileiros, principalmente os de pequeno porte, que alegam uma série de
dificuldades para gerenciar os resíduos sólidos conforme preconiza a Lei 12.305/10.
Dito isso Lopes (2006) afirma que os principais problemas que perpassam o contexto dos
municípios dizem respeito à carência de uma equipe técnica capacitada e especializada para
operacionalizar todo o sistema que envolve a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos. Além
disso, destaca a escassez de recursos financeiros, assim como, a falta de apoio, sustentado pela
legislação, para que os municípios tenham o suporte necessário e aplicado a cada realidade.
Por tudo o que foi exposto, coloca-se como premente um reordenamento das políticas
públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos no âmbito municipal. Para isso, faz-se
necessário estabelecer um desenvolvimento a partir da PNRS que propicie a articulação entre as
diferentes instâncias da federação, de modo a viabilizar ações efetivas conduzidas através de um
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

257

ISSN:2358-8659

aparato político que assegure subsídios, capacitação, fiscalização e continuidade dos projetos
destinados a melhorias socioambientais pertinentes a problemática dos resíduos sólidos no nível
municipal.
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Resumo
Os fluxos hídricos meteóricos, subsuperficiais e subterrâneos atuam de maneira conjunta na exfiltração das
nascentes. Porém, mesmo quando submetidas ao mesmo regime pluviométrico, algumas nascentes
apresentam respostas hidrológicas distintas. No intuito de clarificar essa complexidade, cinco nascentes
localizadas no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora foram monitoradas. Optou-se pelo
acompanhamento em duas escalas temporais: mensal (durante um ano hidrológico) e diária (em duas
campanhas nos períodos de transição estacional). Os dados de vazão foram coletados, agrupados, tabulados
e comparados estatisticamente aos acumulados de precipitação. Os resultados indicam que as nascentes
perenes tendem a sofrer maior influência de acumulados de chuvas mais prolongados, enquanto nascentes
intermitentes são mais influenciadas por curtos períodos de precipitação. Ademais, mostra-se evidente a
complexidade da dinâmica desses sistemas ambientais.
Palavras-chave: hidrogeomorfologia, precipitação, hidrograma, correlação

1. Introdução
A lógica política e econômica da apropriação capitalista do espaço pelo meio técnicocientífico-informacional, vem constantemente intervindo na dinâmica dos elementos e dos
processos que engendram os fluxos de matéria e energia responsáveis pelo funcionamento do
ambiente (SANTOS, 2002). Tal lógica vem produzindo inúmeras formas de degradação ambiental
em diferentes locais (SÁNCHEZ, 2013).
É importante ressaltar que a apreensão utilitarista dos recursos hídricos, principalmente nos
centros urbanos e econômicos, tem promovido intensas pressões sobre a água doce, tanto em
quantidade, quanto em qualidade. Desse modo, faz-se cada vez mais necessários o uso de práticas
de gestão que visem a proteção do sistema hidrológico (BRIERLEY e FRYIRS, 2005). Nesse
debate, inserem-se de modo categórico as nascentes.
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As nascentes são sistemas hídricos importantes e carentes de estudo; são fundamentais
para o equilíbrio ambiental, contribuindo para o funcionamento de diversos sistemas hidroambientais e para a manutenção dos processos econômico-sociais da antroposfera (SPRINGER e
STEVENS, 2009). Apesar de ser um objeto de interesse de diversas disciplinas, poucas pesquisas
vêm sendo desenvolvidas para elucidar a diversidade das nascentes em diversos contextos
ambientais (LAVARINI et al., 2009). Nota-se, que as nascentes possibilitam a sustentação da
descarga de água superficial, sendo que, os processos ativados em sua dinâmica estão diretamente
relacionados aos seus respectivos contextos hidrológicos e geomorfológicos. A passagem da água
subterrânea para a superfície cria ambientes típicos de zonas de descarga, em que o nível freático
encontra-se em contato com o nível topográfico local (FELIPPE, 2009).
Segundo Felippe (2009) as nascentes são sistemas ambientais em que o afloramento da
água subterrânea ocorre naturalmente de modo temporário ou perene, integrando à rede de
drenagem superficial. Sendo assim, as nascentes são caracterizadas pela exfiltração da água, onde
o nível freático é interceptado pela topografia local, formando os canais de drenagem superficiais.
Dessa forma, são elementos fundamentais na dinâmica ambiental, alimentando as reservas
superficiais de água e contribuindo para os mais diferentes processos no meio.
As nascentes possuem alto grau de vulnerabilidade a interferências externas em sua
dinâmica, devido à complexidade de elementos que engendram sua formação. De acordo com
Davis (1966) os fluxos das nascentes possuem variações sazonais diretamente relacionadas ao
comportamento climático regional, que se refletem em oscilações na vazão ao longo do ano
hidrológico. Assim, o clima é um fator preponderante para a dinâmica hidrológica das nascentes,
uma vez que, o balanço entre a precipitação, infiltração/percolação e a evapotranspiração é o
responsável pelo armazenamento subterrâneo e o escoamento dos hidrossistemas (CUSTODIO e
LLAMAS, 1976; SILVEIRA et al., 2002).
Ademais, é, ao clima que se atrela a dinâmica de recarga de aquíferos através da
precipitação, fornecendo água para as nascentes (HORTON, 1932 apud COLLISCHONN e
DORNELLES, 2013; DAVIS, 1966; TODD e MAYS, 2005). Porém, a distribuição da água no sistema
não se dá de forma homogênea. Ao infiltrar no perfil do solo, o caminho percorrido por cada tipo de
água determina o tempo que ela levará até chegar a um rio ou lago (HOLDEN, 2012). Logo,
nascentes submetidas ao mesmo regime pluviométrico terão respostas hidrológicas distintas
(FELIPPE e MAGALHÃES Jr., 2013).
A sazonalidade das nascentes é definida, entre outros, pela dinâmica dos fluxos
hidrológicos. Nascentes efêmeras tendem a ser alimentadas basicamente pelo escoamento
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superficial de saturação (KNIGHTON, 1984), por este motivo estão diretamente relacionadas aos
eventos chuvosos; já as nascentes intermitentes e perenes relacionam-se ao escoamento
subsuperficial e ao escoamento de base (CUSTODIO e LLAMAS, 1976; WARD e TRIMBLE, 2004).
Durante o período chuvoso, o escoamento subsuperficial possui maior relevância na vazão das
nascentes, porém, com o prolongamento da seca, a drenagem passa a ser exclusivamente
realizada pelo escoamento de base. Assim, nas nascentes intermitentes a oscilação do nível freático
interrompe o escoamento de base cessando a exfiltração, já nas nascentes perenes, o escoamento
de base persiste mesmo no período seco (FELIPPE, 2009).
Nascentes sob um mesmo regime pluviométrico, podem apresentar diferentes respostas
hidrológicas (FELIPPE e MAGALHAES Jr., 2013b), decorrente de características geomorfológicas
específicas (locais). O presente trabalho tem como objetivo analisar a resposta hidrológica de cinco
nascentes aos eventos de precipitação, no decorrer de um ano, e verificar qual o período de
acumulado de precipitação – 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 e 60 dias - reflete na alteração da vazão
das nascentes estudadas.

2. Caracterização da área
O recorte espacial da pesquisa compreende as áreas vegetadas localizadas no interior do
campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no município homônimo, entre as zonas
sul e oeste do perímetro urbano, região conhecida como Cidade Alta. Das 28 nascentes que estão
localizadas nas dependências do campus, foram selecionadas 5 para o estudo, como por ser
visualizado na Figura 1.
Oliveira e Ferreira (2012) e Oliveira (2016) ao analisarem as variáveis climatológicas do
balanço de radiação e precipitação, apontam que a área de estudo apresenta uma sazonalidade
bem definida, composta por duas estações bem diferenciadas: uma mais chuvosa, irradiada e
quente, compreendida entre os meses de outubro a março; outra mais seca, menos irradiada e fria,
compreendida entre os meses de abril a setembro.
Ao analisar a série histórica no período de 1973 a 2010, Ferreira (2012) aponta que o valor
médio do Início do Período Chuvoso (IPC) para o município de Juiz de Fora é a partir do dia 23 de
setembro, e o valor médio do Final do Período Chuvoso (FPC) é a partir do dia 13 de abril. Logo, o
interim entre o IPC e o FPC é o período do ano hidrológico onde a recarga dos aquíferos se dá de
maneira mais expressiva. De acordo com as Normais Meteorológicas do Brasil (1961-1990)
disponibilizadas pelo INMET (2016) a precipitação acumulada média anual é de 1.597 mm.
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

261

ISSN:2358-8659

Ferreira (2012) concluiu que os meses de fevereiro e outubro, no período estudado,
apresentam uma alta frequência de períodos mais prolongados de seca, que variam de 8 até 34
dias de seca consecutivas. Em termos de dinâmica atmosférica, Ferreira (2002) aponta que a Massa
Tropical Atlântica (mTa) é a mais frequente e predominante, mas destaca a ocorrência da Massa
Polar Atlântica (mPa), sistemas frontais e da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Figura 1- Localização das nascentes no campus da UFJF. Fonte: Organizado pelos autores.

O campus da universidade está situado entre os interflúvios das bacias do córrego São
Pedro e do córrego Independência, promovendo a ocorrência de inúmeros pequenos cursos d’água,
cada qual, com sua respectiva nascente. Praticamente toda a drenagem da área de estudo
converge para um lago artificial, localizado a grosso modo, no centro do campus, em área de
expressiva deposição colúvio-aluvial (MOURA et al, 2015).
A construção do campus da UFJF, entre as décadas de 1960 e 1970, culminou num intenso
processo de alteração das condições do terreno no qual a instituição foi implantada. A morfologia
do relevo foi intensamente alterada pela realização de cortes, aterros e aplainamentos, modificando
assim sua geometria. Desta forma, pode-se inferir que este processo alterou também a dinâmica
hidrológica local, uma vez que várias áreas de exfiltração foram aterradas. Ademais, o lago artificial
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Manacás, localizado no interior da instituição, e o processo de canalização de nascentes e
pequenos cursos de água, contribuíram para uma mudança no caráter natural do funcionamento
hidrológico na área. Logo, os canais fluviais foram adaptando-se progressivamente aos processos
de transformação da área ao longo dos anos (MOURA et al, 2015).
Atualmente, grande parte dessas modificações na paisagem do campus ainda podem ser
observadas.

Inclusive,

várias

nascentes

canalizadas

na

época

da

construção,

ainda

continuam exfiltrando de forma perene. Contudo, fica evidenciado que, os processos de
impermeabilização do solo e de modificação do relevo, alteraram significativamente nas
características das nascentes.

3. Metodologia
Os dados primários de vazão foram obtidos em mensurações de campo em duas
periodicidades: mensal e diária. A mensuração foi feita de acordo com a proposta metodológica de
Felippe e Magalhães Jr. (2013b), onde a água da nascente é coletada com o uso de uma sacola
plástica, e mensurada com a utilização de seringa. A duração da coleta é cronometrada, para que,
em posse do volume, possa ser dividido e encontrado o valor da vazão. Esse procedimento é
realizado, no mínimo, três vezes, e o valor de vazão é a média entre essas três medidas.
O monitoramento mensal ocorreu entre setembro de 2014 e agosto de 2015, com campos
de intervalos regulares no período. Vislumbrando uma dinâmica de curto prazo, também foram
realizados campos diários, valendo-se da mesma metodologia, em duas campanhas: 29/09/2014 a
06/10/2014 e 20/10/2014 a 27/10/2014.
Os dados de precipitação foram adquiridos junto ao LabCAA-UFJF (Laboratório de
Climatologia e Análise Ambiental – UFJF), solicitados via ofício e trabalhados na forma de
acumulados de precipitação. Para tal, foi realizada a soma dos totais pluviométricos diários, em
diferentes ínterins, até a véspera do dia de monitoramento (para o monitoramento mensal). Os
dados do total pluviométrico diário foram utilizados para intepretações relacionadas ao
monitoramento de curto prazo.
No Microsoft Excel 2013, os dados foram organizados e tratados estatisticamente. Foram
calculados, além dos valores de acumulado mensal de precipitação, o coeficiente de correlação
linear (R), o coeficiente de determinação (R²) e foram gerados gráficos explicativos.

4. Resultados
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A precipitação em Juiz de Fora durante o período de monitoramento (Figura 2), comportouse de maneira esperada de acordo com a bibliografia especializada. O mês de novembro
apresentou o maior valor de precipitação acumulada (195,8 mm), enquanto o mês de junho
apresentou o menor de precipitação acumulada (11,6 mm). O acumulado de precipitação do ano
hidrológico foi de 1.057 mm, sendo que 75,3% desse volume (795,6 mm) ficou concentrado nos
meses de novembro a março.

Figura 2: Precipitação diária e mensal em Juiz de Fora. Fonte: Organizado pelos autores.

Como consequência dessa concentração do volume precipitado, o número de nascentes
intermitentes drenando começa a diminuir a partir de março (Tabela 1). Das cinco nascentes
estudadas, três são intermitentes. Nos meses de maio e julho nenhuma das nascentes intermitentes
exfiltraram.

Nascente
UF01
UF03
UF 13
UF19
UF30

Vazão
Média (L/s)
0,047
0,250

TABELA 1
Vazão e sazonalidade das nascentes estudadas.
Vazão
Meses
Vazão
Sazonalidad
Máxima
de
Mínima (L/s)
e
(L/s)
Seca
0,009
0,811
Perene
0,198
0,330
Intermitente
5

Início
da Seca

Término
da seca

abr

Ago
mai;
ago
out;
fev;
ago
-

mai; jul

0,320

0,139

0,532

Intermitente

3

0,016

<0,001

0,534

Intermitente

5

set; jan;
ago

0,224

0,127

0,953

Perene

-

-

Fonte: Organizado pelos autores.
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Felippe e Magalhães Jr (2013b) apontam que a dinâmica hidrológica das nascentes é melhor
visualizada a partir dos hidrogramas, visto que a variação temporal da vazão é evidenciada.
A partir do hidrograma anual das nascentes (Figura 3), é possível inferir que o pico de vazão
das nascentes ocorre, preferencialmente, no mês de fevereiro. A nascente que apresentou a maior
variação na vazão foi a UF13 (desvio padrão 0,15) e a UF19 apresentou a maior estabilidade em
sua exfiltração (desvio padrão 0,02).

Figura 3: Hidrograma anual das nascentes estudadas. Fonte: Organizado pelos autores.

A análise entre a vazão e a precipitação (Tabela 2) elucida qual o acumulado de precipitação
influencia, de maneira mais significativa, o volume de água que é exfiltrado pelas nascentes,
considerando um evento significante ao possuir coeficiente de correlação maior que 0,7.
O coeficiente de correlação (R) mede o grau de associação entre duas variáveis, sendo elas:
vazão e precipitação; enquanto o coeficiente de determinação (R²) mede de que forma a variável
dependente é explicável pela variável independente. A variável dependente, no caso, é a vazão, e
a variável independente, o evento de precipitação.
Os dados demonstram as vazões das nascentes UF01, UF13 e UF19 são influenciadas, por
acumulados de precipitação mais longos, o que é demonstrado pela correlação elevada e
significante. Destacam-se os acumulados de 20 e 60 dias. UF30 apresentou resultados similares,
porém, com maior correlação para o acumulado de 15 dias. Por sua vez, a nascente UF03 somente
apresentou correlação significante para os acumulados de 1 e 2 dias.
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Os dados mostram que, para uma mesma nascente, mais de uma relação estatística
significativa foi verificada (mais de um par x,y). Geomorfologicamente, isso indica que dependendo
da taxa de umidade do solo anterior às chuvas, bem como sua intensidade, a dinâmica hidrológica
das nascentes é afetada. Soma-se a isso o fato de haver fluxos subterrâneos e subsuperficiais de
diferentes velocidades atuando concomitantemente. Por esse motivo, os coeficientes de correlação
e determinação devem ser interpretados qualitativamente.

UF30

UF19

UF13

UF03

UF01

TABELA 2
Resultado do coeficiente correlação e coeficiente de determinação entre vazão e precipitação acumulada.
Nascente/
Estatística
N° Pares XY
R
Correlação
significante?
R²
N° Pares XY
R
Correlação
significante?
R²
N° Pares XY
R
Correlação
significante?
R²
N° Pares XY
R
Correlação
significante?
R²
N° Pares XY
R
Correlação
significante?
R²

P01

P02

P05

P10

P15

P20

P25

P30

P45

P60

12
0,386

12
0,352

12
0,425

12
0,553

12
0,716

12
0,813

12
0,779

12
0,762

12
0,788

12
0,778

não

não

não

não

sim

sim

sim

sim

Sim

sim

0,149
7

0,124
7

0,181
7

0,306
7

0,513
7

0,607
7

0,580
7

0,778

0,762

0,129

-0,481

-0,416

0,661
7
0,055

0,114

0,092

0,620
7
0,011

0,606
7
0,147

sim

sim

não

não

não

não

não

não

Não

não

0,606
9
0,300

0,580
9
0,316

0,017
9
0,391

0,232
9
0,800

0,173
9
0,756

0,003
9
0,796

0,013
9
0,769

0,008
9
0,752

0,000
9
0,852

0,022
9
0,895

não

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

Sim

sim

0,090
7
0,776

0,100
7
0,842

0,153
7
0,505

0,640
7
0,606

0,571
7
0,648

0,633
7
0,859

0,591
7
0,802

0,565
7
0,750

0,726
7
0,838

0,802
7
0,878

sim

sim

não

sim

sim

sim

sim

sim

Sim

sim

0,603
12
0,044

0,709
12
0,136

0,255
12
0,380

0,367
12
0,665

0,419
12
0,701

0,739
12
0,643

0,644
12
0,606

0,562
12
0,593

0,703
12
0,518

0,772
12
0,597

não

não

não

sim

sim

sim

sim

não

Não

não

0,002

0,019

0,144

0,442

0,491

0,413

0,368

0,352

0,268

0,356

Observações: P01 = precipitação acumulada em 1 dia; P02 = precipitação acumulada em 2 dias; P05 = precipitação
acumulada em 5 dias; P10 = precipitação acumulada em 10 dias; P15 = precipitação acumulada em 15 dias; P20 =
precipitação acumulada em 20 dias; P25 = precipitação acumulada em 25 dias; P30 = precipitação acumulada em 30
dias; P45 = precipitação acumulada em 45 dias; P60 = precipitação acumulada em 60 dias. Fonte: Organizado pelos
autores.

A interpretação dos dados diários50 amplifica e elucida algumas questões que emergem do
hidrograma anual, permitindo compreender melhor a transição do período seco (quando o fluxo de
base prevalece) para o período úmido. Os hidrogramas dos campos diários (Figura 4 e 5)
evidenciam como a variação da vazão das nascentes ocorre. No dia 30 de setembro tem-se o
acumulado de precipitação de 11,4mm. A nascente UF13 apresenta a maior variação de vazão em
relação a chuva – aumentou sua vazão em 0,660 L/s), enquanto as demais se mantiveram quase
inalteradas.
50

A nascente UF19 estava seca em todo período de monitoramento diário.
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Figura 4: Hidrograma semanal das nascentes UF01, UF03, UF13 e UF30. Fonte: Organizado pelos autores.

Figura 5: Hidrograma semanal das nascentes UF01, UF03, UF13 e UF30.Fonte: Organizado pelos autores.

Já o evento de precipitação do dia 20 de outubro, causa uma grande variação na vazão da
nascente UF03, o que não se repete quando volta a chover nos dias 26 e 27 do mesmo mês. É
possível que nos dias posteriores, a vazão da UF03 aumente em resposta as precipitações dos dias
26 e 27 de outubro.
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A nascente UF30 possui tênues oscilações em sua vazão, se comparada as demais, sendo
registrado apenas pequenos acréscimos nos dias posteriores aos eventos de precipitação. Já a
nascente UF01 não apresenta respostas significativas aos eventos de precipitação diários,
demonstrando apenas um leve aumento em sua vazão após 3 dias seguidos de precipitação.
Diferentemente das demais nascentes, a UF13 apresentou uma complexa oscilação em sua vazão,
que decresce nos dias sem a ocorrência de chuvas e, tende a aumentar após um dia de
precipitação. Assim, em dias consecutivos de precipitação acumulada, esta nascente, em
consequência, também aumenta a sua vazão de modo progressivo.
O comportamento hidrológico dessas nascentes está de acordo com os resultados
demonstrados na Tabela 2, onde as nascentes perenes pouco são afetadas pelas precipitações
diárias. Por outro lado, as nascentes intermitentes apresentam uma resposta mais rápida aos
eventos de precipitações. Assim, deve-se ressaltar que, tais nascentes são mais vulneráveis aos
fenômenos das atuais alterações climáticas, podendo secar e até mesmo desaparecer nos períodos
de seca.
Ao analisar a correlação entre vazão e precipitação nas nascentes nos campos diários de
29 de setembro a 6 de outubro (Tabela 3), pode-se observar que se deve ter cautela ao extrapolar
o comportamento anual para uma escala de dados diários. As duas nascentes perenes (UF01 e
UF30), além de UF13, não apresentaram correlação significativa entre vazões e precipitações. Já
a UF03 apresentou correlação fraca, porém, significante, com o acumulado de precipitação de 1
dia.
Já no período de 20 a 27 de outubro, quando já há um maior avanço no período chuvoso e
os acumulados de precipitação apresentam alguma distinção entre si, o comportamento das
nascentes é bem diferenciado do supracitado. As vazões das nascentes UF01 e UF13 são as únicas
que possuem correlação significativa com algum acumulado de precipitação, destacando-se os
acumulados curtos (1 e 2 dias). Já as nascentes UF03 e UF30 apresentam dados estatísticos
inconclusivos para esse recorte.
Sendo, as nascentes, sistemas por demasiado complexos, uma análise pautada
simplesmente em dados matemáticos seria, no mínimo, uma distorção simplista da realidade. Para
fomentar uma discussão mais robusta, procurou-se averiguar os aspectos hidrogeomorfológicos em
escala de campo, assumindo-se a probabilidade já relatada na literatura (FELIPPE, 2013), de que
características locais podem definir a dinâmica das nascentes.
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A vazão da nascente UF01 é mormente mantida por fluxos subterrâneos, o que lhe garante
a sua exfiltração durante todo o ano hidrológico. A pequena influência dos fluxos subsuperficiais é
maior percebida nos acumulados de precipitação de 20 dias ou mais.

UF30

UF13

UF03

UF01

TABELA 3
Resultado do coeficiente correlação e coeficiente de determinação entre vazão e precipitação acumulada
entre os dias 29 de setembro a 6 de outubro.
Nascente/
P01
P02
P05
P10
P15
P20
P25
P30
P45
P60
Estatística
N° Pares XY
R
Correlação
significante?
R²
N° Pares XY
R
Correlação
significante?
R²
N° Pares XY
R
Correlação
significante?
R²
N° Pares XY
R
Correlação
significante?
R²

8
0,479

8
0,238

8
0,567

8
0,490

8
0,526

8
0,482

8
0,472

8
0,524

8
0,587

8
0,483

não

não

não

não

não

não

não

não

Não

não

0,480
8

0,194
8

0,531
8

0,986
8

0,981
8

-0,630

-0,391

-0,166

-0,130

-0,201

1,000
8
0,120

0,975
8
0,132

0,923
8
0,166

0,874
8
0,331

0,233
8
0,119

sim

não

não

não

não

não

não

não

Não

não

0,397
8

0,153
8

0,028
8

0,017
8

0,040
8

0,267

0,124

-0,192

-0,316

-0,276

0,014
8
0,321

0,017
8
0,337

0,028
8
0,304

0,110
8
0,191

0,014
8
0,320

não

não

não

não

não

não

não

não

Não

não

0,071
8

0,015
8

0,037
8

0,100
8

0,076
8

0,336

0,342

-0,521

-0,474

-0,421

0,103
8
0,489

0,114
8
0,491

0,092
8
0,397

0,036
8
0,302

0,102
8
0,489

não

não

não

não

não

não

não

não

Não

não

0,113

0,117

0,271

0,225

0,177

0,240

0,241

0,157

0,091

0,240

Observações: P01 = precipitação acumulada em 1 dia; P02 = precipitação acumulada em 2 dias; P05 = precipitação
acumulada em 5 dias; P10 = precipitação acumulada em 10 dias; P15 = precipitação acumulada em 15 dias; P20 =
precipitação acumulada em 20 dias; P25 = precipitação acumulada em 25 dias; P30 = precipitação acumulada em 30
dias; P45 = precipitação acumulada em 45 dias; P60 = precipitação acumulada em 60 dias. Fonte: dados de campo.

A nascente UF03 se manteve sendo influenciada por acumulados de precipitação de curta
duração em todas as escalas temporais analisadas. A nascente está localizada em um ponto de
fácil acesso, possuindo uma morfologia antropizada (seu ponto de exfiltração é canalizado com um
cano de PVC). Durante o decorrer do ano hidrológico passou a ser não mensurável, uma vez que
a água passou a exfiltrar por baixo do cano, impossibilitando assim a mensuração com os
instrumentos disponíveis. Acredita-se a que esta mudança no local da exfiltração, dá-se pela
mudança da altura do nível freático. Com os dados obtidos, pode-se inferir que esta é a nascente
com os fluxos hidrológicos mais rápidos (locais e subsuperficiais).
A nascente UF13 tem a participação lenta dos fluxos subsuperficiais e uma contribuição
descontinua de fluxos subterrâneos. Isso porque, o escoamento de base é capaz de sustentar a
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exfiltração dessa nascente em um determinado período. Porém, com o avanço o período seco e o
rebaixamento do nível freático, ela se torna intermitente. Essa mistura mais complexa dos fluxos
subsuperficiais e subterrâneos faz com que ela apresente resultados estatísticos confusos.

UF30

UF13

UF03

UF01

TABELA 4
Resultado do coeficiente correlação e coeficiente de determinação entre vazão e precipitação acumulada
entre os dias 20 a 27 de outubro.

Nascente/
P01
Estatística
N° Pares
8
XY
0,938
R
Correlação
sim
significante?
0,879
R²
N° Pares
8
XY
R
-0,535
Correlação
significante?
R²
N° Pares
XY
R
Correlação
significante?
R²
N° Pares
XY
R
Correlação
significante?
R²

P02

P05

P10

P15

P20

P25

P30

P45

P60

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0,851

0,105

0,639

0,639

0,812

0,363

0,646

0,639

0,580

sim

não

sim

sim

sim

não

sim

sim

não

0,724

0,011

0,408

0,408

0,660

0,132

0,417

0,408

0,337

8

8

8

8

8

8

8

8

8

-0,342

0,325

0,234

0,234

0,135

0,342

0,227

0,234

0,321

não

não

não

não

não

não

Não

não

não

não

0,286

0,117

0,105

0,055

0,055

0,018

0,117

0,052

0,055

0,103

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0,963

0,811

0,101

0,532

0,532

0,734

0,335

0,541

0,532

0,466

sim

sim

não

não

não

sim

não

não

não

não

0,927

0,657

0,010

0,284

0,284

0,538

0,112

0,292

0,284

0,217

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0,442

0,553

0,229

-0,048

-0,048

0,037

0,027

0,036

0,048

0,074

não

não

não

não

não

não

Não

não

não

não

0,195

0,306

0,053

0,002

0,002

0,001

0,001

0,001

0,002

0,006

Observações: P01 = precipitação acumulada em 1 dia; P02 = precipitação acumulada em 2 dias; P05 = precipitação
acumulada em 5 dias; P10 = precipitação acumulada em 10 dias; P15 = precipitação acumulada em 15 dias; P20 =
precipitação acumulada em 20 dias; P25 = precipitação acumulada em 25 dias; P30 = precipitação acumulada em 30
dias; P45 = precipitação acumulada em 45 dias; P60 = precipitação acumulada em 60 dias. Fonte: dados de campo.

A nascente UF19 possui uma dinâmica hidrológica mais simples, se encontrando seca
durante os períodos do monitoramento semanal, realizados na época de transição climática entre
as duas estações. É por isso, que os valores referentes a esta nascente não aparecem nos
hidrogramas das Figuras 4 e 5. Isso indica uma incapacidade do escoamento de base em sustentar
a nascente após o período de chuvas. Por outro lado, os fluxos subsuperficiais que a sustentam
também não parecem dinâmico, já que ela não tem vazão no início do período chuvoso.
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Durante o ano hidrológico de 2014 – 2015, na nascente UF19 registrou-se pequenos valores
em sua vazão, ao ponto da sua exfiltração cessar por diferentes momentos do ano. Tal fato está
atrelado ao próprio contexto geomorfológico em que esta nascente se situa. A UF19 é uma nascente
de exfiltração difusa sobre um pequeno manto de alteração com grande quantidade de matéria
orgânica em decomposição e, cujos fluxos hidrológicos após exfiltrarem, correm sobre uma
superfície rochosa. Esta rocha aflorante atua como uma camada impermeável, interceptando a
maior parte da percolação. Assim, a vazão da UF19 é mantida, principalmente, pelos fluxos hídricos
subsuperficiais mais lentos. Ressalta-se ainda, a grande proximidade com a nascente UF18 que
pode captar e dividir os fluxos hidrológicos advindos da mesma área de contribuição de UF19.
Por fim, a nascente UF30 não apresentou nenhuma correlação significante nos períodos de
monitoramento semanal. Ressalta-se que esta nascente, possui grande influência da atividade
antrópica, em decorrência de sua proximidade e utilização pelos moradores da comunidade do Dom
Bosco, que por vezes, provocaram mudanças na morfologia da UF30 no intuito de aumentar o
volume de água exfiltrando. Essas mesmas modificações podem ser as responsáveis pelas
alterações nas vazões dessa nascente, ao longo de todo o ano.
Deve-se ressaltar também, que foi possível se observar que ainda que as nascentes se
encontrem próximas espacialmente acrescida de uma relativa uniformidade climática entre as áreas
de estudo, elas apresentam distintos comportamentos hidrológicos sazonais. As coberturas
superficiais merecem destaque neste contexto, uma vez que a profundidade pode ser um fator
determinante da velocidade dos fluxos subterrâneos (FELIPPE e MAGALHÃES JR., 2013b).
Ademais, os autores ainda acrescentam que diferenciações granulométricas, mineralógicas
e estruturais dos solos também podem vir a influenciar na exfiltração das nascentes. Essas
características podem influenciar, inclusive, na extensão dos períodos de recessão, que tendem a
ser mais expressivos na seara temporal dentro do hidrograma anual das nascentes.

5. Considerações Finais
•

As nascentes estudadas estão submetidas ao mesmo regime pluviométrico e

apresentam respostas hidrológicas distintas, o que é condizente com o exposto na literatura
científica especializada;
•

A multiescalaridade de análise demonstra que os valores acumulados de

precipitação que exercem maior influência na exfiltração de nascentes perenes são semelhantes
nos campos mensais e diários;
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•

As nascentes intermitentes tendem a ser influenciadas por acumulados de poucos

dias, como 1 e 2 dias;
•

É necessário levar em conta outras variáveis que influenciam na exfiltração da

nascente, como sua feição, tamanho e tipo do pacote de intemperismo e outras características
que possam controlar essas distintas respostas hidrológicas verificadas pelos testes
estatísticos.
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Resumo
Em 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão se rompeu, causando profundas mudanças no sistema
fluvial e danos socioambientais ao longo dos vales afetados. Extensas áreas de matas foram degradadas,
assim como propriedades rurais que se localizavam nas planícies aluviais. Pequenos produtores e
trabalhadores rurais estão sofrendo as drásticas consequências desse crime ambiental, apesar de serem
raramente mostrados na mídia. Na tentativa de elucidar algumas questões sobre o assunto, esse trabalho
tem por objetivo identificar e discutir os danos ambientais aos produtores rurais que moram na região de
Gesteira distrito de Barra Longa – MG. A Avaliação de Danos Ambientais foi baseada em uma adaptação da
matriz de Leopold, preenchida por dados primários e secundários coletados em campo e via fotointerpretação.
Os resultados iniciais apontam que os produtores abordados sofreram diversos danos como a perda de
pastagens, plantações, equipamentos de trabalho, bebedouro dos animais, criação e a impossibilidade de
pescar como prática de lazer.
Palavras-chave: Barragem Fundão; Dano Ambiental; Produtores rurais.

1. Introdução

No dia de 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, propriedade da Samarco
Mineração S. A. (que pertence as mineradoras Vale e a BHP Billiton), se rompeu, liberando um fluxo
de lama que atingiu o córrego Fundão, o córrego Santarém, o rio Gualaxo do Norte, posteriormente,
alcançou o rio do Carmo, chegando ao rio Doce e desaguando no oceano em 21 de novembro de
2015 (FELIPPE et al. 2016).
O rompimento da barragem liberou aproximadamente 60 bilhões de litros de rejeito de
minério, matando 19 pessoas, deixando outras centenas desabrigadas e milhares com o
abastecimento de água interrompido por semanas, sem contar os incalculáveis danos
socioambientais e econômicos nos diversos municípios e zonas rurais atingidos (GEMG, 2016;
FELIPPE et al. 2016).
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Conforme Felippe et al (2016), a mídia informou que os rejeitos eram compostos por água,
areia e possuía traços dos elementos alumínio, manganês e mercúrio.
Essas substâncias causam danos à saúde humana, pioram a qualidade da água dos
mananciais atingidos; destroem matas ciliares e pesqueiros essenciais à pesca
artesanal; asfixiam espécies aquáticas e eliminam micro-organismos do fundo do rio;
comprometem faixas de terras nas margens (soterradas por material inerte)
(FELIPPE et al. 2016, p.4).

Por todos os danos causados, o rompimento da barragem de Fundão “foi considerado o
maior desastre ambiental do Brasil e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeito, com efeitos
que serão sentidos ao longo dos anos” (GEMG, 2016, p. 5).
Nos aproximados 600Km que os sedimentos percorreram desde a barragem de Fundão até
a foz do rio Doce, localizada no município de Regência – ES, as transformações foram abundantes
e ocorreram de formas diferentes, sendo mais intensas no trecho a montante da UHE Risoleta
Neves (GEMG, 2016; FELIPPE et al. 2016). Dentre as transformações, extensas áreas de matas e
de propriedades rurais foram atingidas, tornando os produtores rurais proprietários e trabalhadores
dessas propriedades, um segmento que sofre as drásticas consequências desse crime ambiental,
sem merecer o devido destaque. Incluindo-se nesse debate, esse trabalho tem por objetivo
identificar e discutir os danos aos produtores rurais que moram na região de Gesteira distrito de
Barra Longa – MG.

2. Avaliação de Impacto/Dano Ambiental

Copiosas são as conceituações que se inserem nas discussões dos estudos ambientais.
Isso se explica, em parte, pelo meio ambiente ser um tema bastante abrangente e complexo. Dentre
os conceitos-chave que destacam nas discussões acerca das consequências das atividades
humanas na harmonia do sistema ambiental, emerge o conflito entre impacto e dano ambiental.
O conceito de impacto ambiental conforme consta na Resolução CONAMA nº 001 de 1986
é:
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
IV - a qualidade dos recursos ambientais.
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Sob esse ponto de vista, somente o ser humano e suas atividades são responsáveis por
causar impactos ambientais que podem afetar diversas esferas do ambiente como a saúde, a
economia, dentre outros.
A conceituação da norma ISO14.001:2004, complementa a definição legal, entendendo
impacto ambiental como “[...] qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que
resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização”. Como fica
evidenciado nessa definição, o impacto ambiental pode possuir caráter negativo e também, positivo.
Todavia, sob um viés acadêmico, Whathern (1988) assume que:
Um impacto tem componentes espaciais e temporais e pode ser descrito como a
mudança em um parâmetro ambiental, durante um período especificado e dentro
de uma área definida, resultante de uma atividade em comparação com a situação
que ocorreria se a atividade não tivesse sido iniciada (WHATHERN, 1988, p.7,
tradução nossa).

Nessa definição é mostrado o caráter de comparação de determinado parâmetro ambiental
com a realização de determinada atividade ou empreendimento e sem a realização da atividade ou
empreendimento. Por esse prisma de comparação é que são realizadas as Avaliações de Impacto
Ambiental (AIA), instrumento necessário para o assentimento da realização de empreendimentos
causadores de impactos (SANCHEZ, 2006).
O conceito de dano ambiental, por sua vez, não é tão bem trabalhado como o de impacto.
Isso geral algumas arestas e rusgas na compreensão da problemática, sobretudo quando se trata
de um evento passado. Migliari Jr. (2001, p.45) define:
O Dano Ambiental será toda degradação ambiental que atinja, em maior ou menor
intensidade, já que não poderemos quantificar prima facie a extensão correta de um
dano ambiental. Assim, por dano ambiental devemos ter presente a degradação que
sofre:
1. o homem, na sua saúde, segurança e bem-estar ou nas suas atividades sociais
e econômicas;
2. as formas de vida animal e vegetal (biota);
3. o meio ambiente em si mesmo considerado, tanto do ponto de vista físico
quanto estético.

Leite e Ayala (2003), acrescentam:
O dano ambiental constitui uma expressão ambivalente, que designa, certas vezes,
alterações nocivas ao meio ambiente e outras, ainda, os efeitos que tal alteração
provoca na saúde das pessoas e em seus interesses. Dano ambiental significa, em
uma primeira acepção, uma alteração indesejável ao conjunto de elementos
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chamados meio ambiente, como, por exemplo, a poluição atmosférica; seria, assim,
a lesão ao direito fundamental que todos têm de gozar e aproveitar do meio
ambiente apropriado. Contudo, em sua segunda conceituação, dano ambiental
engloba os efeitos que esta modificação gera na saúde das pessoas e seus
interesses (LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. 2003, p.92).

Consoante ao que foi apresentado, a conformação do conceito de Dano Ambiental
compreende as modificações negativas no meio ambiente, as consequências dessas mudanças, e
estabelece-se que o dano é causado exclusivamente pelo ser humano por meio de coletividades
ou individualmente.
Nos procedimentos de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), essencial para evitar que se
ocorram danos ambientais, prevalece, assim como na literatura, o uso da AIA como um processo
de prevenção, todavia como afirma Sánchez (2006) a AIA pode ser usada em diferentes
perspectivas a depender do intuito do que se pretende avaliar. Por conseguinte, a locução Avaliação
de Impacto Ambiental também pode ser utilizada para expressar fatos já acontecidos. Desse modo
o sentido e objetivos dos estudos sofrem alteração, prezando, agora pelos danos ambientais
ocorridos, assim como o presente estudo (SANCHEZ, 2006).

3. Procedimentos metodológicos

Gesteira é um distrito de Barra Longa (Minas Gerais), que faz divisa com Mariana (Minas
Gerais), município onde se rompeu a barragem de Fundão. Gesteira está a montante de Barra
Longa e se caracteriza como uma pequena comunidade com estruturas urbanas, cercada por
diversas propriedades rurais.
A área de estudo apresenta, conforme a classificação de Koppën, o clima Cwa,
caracterizado por ser um clima temperado úmido possuindo invernos secos e rigorosos para
padrões brasileiros e verões quentes e chuvosos (ALMEIDA NETO et. al. 2016)
A região está inserida dentro da unidade geomorfológica dos Planaltos Dissecados do
Centro-Sul e leste de Minas, cujas formações tiveram origem em função do processo de dissecação
fluvial sobre rochas dominantemente granitognaissicas, gerando o típico relevo dos Mares de
Morros com colinas e cristas com vales de fundo chato e vales encaixados (COSTA, 2001).
A localidade é banhada pelo rio Gualaxo do Norte, que se caracteriza por possuir canais de
leitos rochosos e aluviais com alguns trechos meandrantes (ÁVILA, et. al. 2017).
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FIGURA 1: Localização da área de estudo.

Para a realização da presente pesquisa foi utilizada inicialmente uma adaptação da matriz
de Leopold que consiste em uma grade de interação para identificação de impactos, possibilitando,
também, uma classificação e avaliação das alterações ambientais a partir de parâmetros préestabelecidos.
A Matriz de Leopold foi concebida em 1971 para o Serviço Geológico do Ministério do Interior
dos Estados Unidos e é composta por duas listas em forma de linhas e colunas. Uma das listas
apresenta os fatores ambientais, que são os principais elementos do ambiente e, também,
processos ambientais; a outra lista exibe as ações que podem causar impactos. A relação entre os
elementos das duas listagens possibilita a determinação do impacto (SÁNCHEZ, 2006).
Conforme IBAMA (2001):
O princípio básico da Matriz de Leopold consiste em, primeiramente, assinalar todas
as possíveis interações entre as ações e os fatores, para em seguida estabelecer,
em uma escala que varia de 1 a 10, a magnitude e a importância de cada impacto,
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identificando se o mesmo é positivo ou negativo. Enquanto a valoração da
magnitude é relativamente objetiva ou empírica, pois refere-se ao grau de alteração
provocado pela ação sobre o fato ambiental, a pontuação da importância é subjetiva
ou normativa uma vez que envolve atribuição de peso relativo ao fator afetado no
âmbito do projeto (IBAMA, 2001, p. 15).

Como evidenciado, essa matriz é bastante usada na realização dos Estudos de Impacto
Ambiental (EIA) para aprovação de empreendimento potencialmente degradantes pelos órgãos
ambientais responsáveis. Na realização do EIA podem ser identificados impactos negativos e
positivos. Todavia, nesse artigo a matriz está sendo utilizada para identificar impactos negativos
que já aconteceram, sendo denominados, no presente trabalho, de danos ambientais.
Para a realização da pesquisa, a matriz de Leopold foi adaptada e utilizada apenas para a
identificação dos danos. Alguns itens das listagens foram eliminados por não estarem adequados
ao rompimento da barragem de Fundão e suas consequências. Posteriormente foram identificadas
as ações que causaram danos ambientais e os fatores ambientais presentes na área de estudo, e
a partir das interações encontradas foi possível elaborar uma listagem dos possíveis danos
ocorridos. A elaboração da matriz e listagem dos eventuais danos ambientais foi possível graças às
pesquisas bibliográficas sobre o rompimento de Fundão e seus danos, e também pelo auxílio de
fotointerpretações realizadas no software Google Earth.
Após a elaboração dessa listagem foi realizado um trabalho de campo nos dias 28 e 29 de
abril de 2017, onde essa listagem foi apresentada a produtores rurais da região para que eles
apontassem os danos que de fato foram verificados em suas propriedades.

4. Resultados

Ao proceder uma interpretação das Figuras 2 e 3, pode-se notar que a paisagem sofreu
grande modificação em função da extensão dos sedimentos depositados nas planícies. Áreas que
anteriormente possuíam algum tipo de usos, como pastagens e plantações, certamente não podem
ser destinadas às mesmas atividades como antes. Porém, além dessa consequência, existem
outras menos visíveis, e para identificar esses danos foi usada a matriz de Leopold.
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FIGURA 2: Área de estudo no dia 27 de junho de 2015. Fonte: Imagem gerada a partir da plataforma Google Earth Pro.
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FIGURA 3: Área de estudo no dia 09 de agosto de 2016. Fonte: Imagem gerada a partir da plataforma Google Earth Pro.

Após a análise das interações da matriz adaptada de Leopold, foi possível estabelecer uma
listagem com 28 possíveis danos aos produtores conforme o Quadro 1.
A exposição da listagem dos possíveis danos nas visitas de campo permitiu que os
produtores rurais abordados informassem quais desses danos efetivamente ocorreram em suas
propriedades, confirmando 18 dos 28 danos previamente identificados.
QUADRO 1
Listagem dos possíveis danos aos produtores rurais, e danos relatados pelos produtores

Listagem dos possíveis danos
1 - Destruição de estruturas particulares (casa, curral,

Danos relatados pelos produtores
SIM

etc.)
2 - Destruição de estruturas públicas (estradas, pontes,

SIM

etc.)
3 - Perda de equipamentos agrícolas

SIM

4 - Perda de bens em geral

SIM
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5 - Destruição de terras produtivas (plantações) –

SIM

soterradas
6 - Perda de áreas de pastagem - soterradas

SIM

7 - Perda de área de plantio ou pastagem por erosões

SIM

nas margens dos rios.
8 - Perda de criação (boi, galinha, porco, etc.)

SIM

9 - Perda de animais domésticos (cães, gatos, etc.)

NÃO

10 - Perda do bebedouro de animais (contaminação)

SIM

11 - Perda da fonte de abastecimento de água.

NÃO

12 - Contaminação da água do rio.

SIM

13 - Contaminação da água subterrânea (minas,

NÃO

nascentes)
14 - Alteração das áreas de lazer (pesca, nado, caça,

SIM

prainhas, etc)
15 - Destruição de áreas de criação de peixes

NÃO

16 - Comprometimento do estoque de peixes nos rios

SIM

17 - Perda de lagoas naturais e açudes.

NÃO

18 - Perda de nascentes próximas ao rio.

NÃO

19 - Dificuldade de chegar até rios, córregos e açudes.

NÃO

20 - Perda da qualidade do ambiente

SIM

21 - Perda da qualidade de vida.

SIM

22 - Destruição de áreas de preservação permanente

SIM

23 - Destruição de matas e florestas

SIM

24 - Aumento da ocorrência de insetos.

NÃO

25 - Aumento da ocorrência de doenças.

SIM

26 - Soterramento da área de extração de areia, ouro e

NÃO

etc.
27 - Aumento dos sedimentos nos rios.

SIM

28 - Alteração do fluxo da água do rio.

NÃO

Fonte: Elaboração própria.
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Alguns produtores abordados relataram a perda de seus currais e equipamentos agrícolas,
como ordenhadeira, sendo necessária a improvisação de currais até a reconstrução dos mesmos
pela Fundação Renova51. Narraram, também, que ficaram impossibilitados de sair de suas
propriedades nas semanas seguintes ao rompimento, pois as estradas estavam cobertas de
rejeitos, não sendo possível o trafego de veículos. Com relação a áreas de plantios e pastagens,
essas não possuem mais as condições de cultivo originais por conta da camada de sedimentos que
agora reveste a superfície. Também é relatado o aumento da erosão em algumas áreas próximas
aos cursos d’água.
Outros produtores perderam cabeças de gado, principalmente bezerros, e todos tiveram que
providenciar novas fontes de água para dessedentação dos animais, pois a água do rio agora
encontra-se contaminada e com elevada turbidez, em consequência do aumento dos sedimentos
nos canais.
Foi relatado que era comum, como prática de lazer, a pesca nas águas do rio Gualaxo do
Norte, porém, isso agora se tornou impossível, uma vez que o estoque de peixes foi comprometido,
e pelo medo de comer peixes que estejam contaminados.
No tocante a cobertura vegetal, parcela de matas e de Áreas de Preservação Permanente
(APPs) também foram atingidas e houve perda de parte da vegetação.
Como resultado de todas as transformações acima relatadas, a qualidade do ambiente e a
qualidade de vida desses produtores também foi severamente afetada devido a esse crime
ambiental.

5. Conclusão

A destruição sem precedentes causada pelo rompimento de Fundão impactou de forma
drástica o meio ambiente, prejudicando os diversos componentes desse ambiente. A onda de
rejeitos devastou cidades, matas, pastos, plantações, causando prejuízos sociais e econômicos.
Inseridos na vasta gama de impactados por este evento e recebendo pouco destaque pela
mídia de massa e até mesmo pelos acadêmicos, estão os pequenos produtores rurais. Esses
produtores perderam pastagens, plantações, equipamentos de trabalho, criação de animais, dentre

51

Fundação criada após a assinatura do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) entre Samarco, com o
apoio da Vale, da BHP Billiton, do Governo Federal, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e diversos órgão
ambientais, com o objetivo de reparar e ressarcir os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.
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outros danos sofridos que afetaram seu modo de vida e a qualidade da mesma. Portanto é de
extrema necessidade ouvir esses produtores, e realizar trabalhos que busquem ajuda-los.
É de grande importância que se sucedam mais estudos referentes aos danos causados por
esse crime ambiental tanto na natureza, quanto nos segmentos da sociedade, pois a magnitude
das transformações ocorridas ainda irá gerar consequências por um longo período de tempo.
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ESPACIAL URBANA DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS-RJ
E SUA CONSEQUÊNCIA NA FORMAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO.
Luiz Henrique Alves da Silva
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
E-mail: luiz.henrique.as@hotmail.com

Resumo
As discussões acerca das políticas de gestão de risco de desastre têm ganhado novas diretrizes nos últimos
anos onde buscasse uma socialização dos desastres. Com a necessidade de compreender-se a construção
social do risco a urbanização surge como fator preponderante para o entendimento da organização espacial
e suas consequentes influências na dinâmica de ocupação do espaço. A realidade do município de Petrópolis
ganha destaque devido ao seu processo histórico-geográfico de evolução que possui características
singulares e que propiciou atualmente cenários propícios à ocorrência de desastres. O trabalho faz uma
revisão da obra de alguns autores que se debruçaram sobre os processos históricos de formação da cidade
de Petrópolis e de análises que busquem compreender o processo evolutivo da ocupação do território
petropolitano. A partir dessa análise é possível criar um paradoxo entre o processo de ocupação e as áreas
de riscos que hoje componham a realidade do município.
Palavras-chave: Petrópolis. Risco. Evolução Espacial Urbana.

1. Introdução

Há muito discutisse no mundo as políticas de gestão de risco de desastre e as formas de
minimização, mitigação e resposta a esses eventos e em consequência à população exposta.
Atualmente essas discussões não buscam mais apenas o entendimento dos processos
deflagradores das ameaças, como chuvas, processos endógenos ou alterações na paisagem, ou
apenas as medidas de resposta. Discutisse atualmente a formação social do risco. Formação esta
ligada aos processos de evolução do espaço, como urbanização, migração, degradação ambiental
e até mesmo de perda da identidade cultural.
Entre esses processos a urbanização surge como ponto crucial ao planejamento da gestão
de risco nas cidades. A compreensão do risco, sua formação e sua realização material no espaço
das áreas de risco não pode deixar de ser analisada de maneira processual ou sistêmica. O
conhecimento dos processos evolutivos da urbanização e como esses se deram é fundamental para
a compreensão do atual estado de organização do espaço e para o seu planejamento na gestão de
risco de desastres. O rápido crescimento que observamos nas cidades atualmente tem apontado
uma séria de novas investigações a respeito da gestão de risco de desastres, buscando o
entendimento de processos de transformação do espaço, relações sociais e do habitar em geral.
(MANSILLA, 2010)
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Petrópolis, cidade da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, possui um histórico de
desastres que remonta ao período imperial brasileiro. Devido à sua posição geográfica, convive
com diversas ameaças de cunho hidrometeorológico, como chuvas de grande monta concentradas
nos períodos de verão, somadas a uma geomorfologia suscetível a deslizamentos e inundações
bruscas é cenário recorrente de desastres. Segundo CEPED UFSC (2013) Petrópolis está entre as
10 cidades brasileiras que mais registraram desastres naturais no período de 1991 e 2012, e
destaca-se como a cidade com maior número de desastres ocasionados por movimentos de massa.
No contexto estadual segundo o mesmo autor Petrópolis aparece como o município com maior
número de desastres naturais no período citado.
Essa realidade de risco de desastres configura-se apenas quando inserimos nesse contexto
a vulnerabilidade da população que anima este espaço. Nesse sentido, analisar o processo de
urbanização do município de Petrópolis e como esse processo se desenrolou ao longo do tempo é
fator fundamental para o entendimento da formação de áreas de risco. Além de subsidiar a
proposição de planejamentos em diversas áreas do conhecimento que visem a redução do risco de
desastres. Conhecer como os processos ocorreram, de que maneira organiza-se espacialmente a
sociedade sobre determinado território, quais são suas ligações afetivas com aquele espaço, sua
identidade cultura e tantos outros fatores são ferramentas para compreender a construção social
do risco e subsidiar a gestão.

2. Metodologia

A metodologia desse trabalho consistiu do levantamento de fontes bibliográficas que
discutissem os processos de ocupação do território de Petrópolis e os processos históricos
responsáveis pelas alterações do espaço petropolitano.
Essas pesquisas se deram principalmente na internet, onde foram identificados trabalhos
acadêmicos, como teses e dissertações. Além de instituições de pesquisa histórica com
informações em bibliotecas digitais, acervos históricos e trabalhos consultados em bibliotecas
físicas. Intuições como a Prefeitura Municipal de Petrópolis também foram consultadas de maneira
a identificar pesquisas pré-existentes que objetivassem a identificação de alterações no espaço
urbano em questão.
As análises desenvolvidas ao longo das leituras focaram-se na identificação de processos e
momentos históricos que contribuíram para a modificação do espaço geográfico do município de
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Petrópolis. Essas alterações eram tomadas como pertinentes quando seus resultados contribuíam
de forma significativa para a compreensão da dinâmica de ocupação do espaço.
A partir da revisão bibliográfica desenvolvida foi elaborado uma análise da evolução espacial
urbana do Município de Petrópolis, a partir das análises de diferentes autores e de trabalhos de
classificação da distribuição espaço-temporal da mancha urbana petropolitana. A partir dessas
análises buscou-se identificar sua relação com a formação de espaços, atualmente, definidos como
áreas de risco.

3. Evolução Urbana de Petrópolis

Como parte da história brasileira, o Município de Petrópolis na região Serrana do Estado do
Rio de Janeiro, guarda uma grande importância na história do desenvolvimento do país, seja pelos
eventos ocorridos na cidade durante a monarquia, devido à cidade ser sede do antigo palácio de
verão do Imperador Dom Pedro II, ou pela importância política dos eventos que ocorreram na cidade
devido aos longos períodos que o Imperador passava na região. Posteriormente, com a instituição
da República a cidade foi sede de momentos históricos do Brasil. No entanto a cidade guarda
elementos que vão além dos historiográficos e também revela uma importância enorme no
entendimento dos processos de urbanização do Brasil, por ter sido uma das primeiras cidades a ser
projetada no Brasil, esperava-se um desenvolvimento diferenciado de outros espaços urbanos
brasileiros.
É nesse contexto que o município de Petrópolis encaixa-se na compreensão dos processos
de evolução urbana e como esses podem propiciar uma espacialização diferenciada dos riscos de
desastres. O processo de urbanização de Petrópolis torna-se diferenciado devido às normas
instituídas na época de sua fundação que contribuíram de maneira diferenciada para a atual
configuração do espaço urbano Petropolitano e consequentemente dos riscos aos quais a cidade
está exposta.
Os primórdios da organização espacial do município de Petrópolis podem falar muito sobre
os processos que identificamos hoje. O plano de Koeler implementado através do Decreto Imperial
155 de 16 de março de 1943 que autorizava a execução de ações nas terras de posse do Imperador
Pedro II, dariam como resultado a instalação da colônia na serra.
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Uma das características mais importantes do processo de planejamento da colônia foi a
implementação do que ficou então conhecido como o Primeiro Código de Obras de Petrópolis. Esse
código visava uma série de normas que tinham como objetivo padronizar as construções de maneira
a manter uma equidade e o modelo paisagístico proposto por Koeler no que chamamos de Planta
Original, conforme exemplifica A Figura 1. Segundo Rabaço (1985:65 apud Morley 2001) entre os
dezesseis artigos que compunham o código os que mais destacam-se são:
A concessão de terrenos em quadrilongos de 5 braças de frente por 10 braças de fundo
(aproximadamente 55 x 110 metros):
a)

Proibição de subdividir os prazos de terra;

b)

Obrigação de construir no período de dois a quatro anos;

c)

Determinação de construir as casas junto às ruas ou praças;

d)

Prévia aprovação das fachadas das edificações;

e)

Obrigatoriedade de plantio de alamedas de árvores frondosas nas ruas e praças

fronteiras, segundo espécie e alinhamento pré-determinados;
f)

Construção de calçada com 10 palmos de largura em alvenaria no prazo de um ano,

e de pedra no prazo de oito anos;
g)

Obrigação de cercar ou murar solidamente os prazos de terra no período máximo de

um ano.

Figura 1: Planta de Petrópolis criada pelo Major Julio Frederico Koeller em 1846. Fonte: Acervo Digital da Biblioteca
Nacional
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Esse plano urbanístico não constava apenas como projeto de embelezamento dos entornos
da área do Palácio de Verão do Imperador, mas já era possível observar uma grande preocupação
de Koeler com os quesitos geomorfológicos da região já observados na época, seja das encostas
ou dos rios. Essa preocupação fica clara em alguns itens do citado decreto imperial. Como por
exemplo, no artigo 6º das instruções para a efetivação do aforamento de lotes das terras imperiais,
onde era obrigatoriedade a preservação da mata nos topos de morro, vistas como necessárias à
conservação das fontes e cursos d’água. Essa preocupação com as encostas e vegetação já
objetivava, notadamente, prevenir os deslizamentos e as grandes inundações ocorridos nas chuvas
de verão.
Outra observação em relação ao plano urbanístico de Koeler que podemos fazer com os
riscos, é o parcelamento do solo que foi feito durante a implantação da vila. Segundo Morley (2001)
foram divididos em três classes de prazos as concessões em Petrópolis durante o período de
fundação, que são:
a)

A 1ª classe compreende aos prazos colaterais a estrada, fora do lugar de povoação,

cada uma de 5 braças de testa com cem de fundo, pelo foro perpétuo de $2500, sendo permitido a
cada foreiro reunir vários prazos até somente 10 ou 50 braças de frente com as já mencionadas
100 de fundo, ou ainda mais, mediante novo foro, que se convencionará pelo acréscimo. O foreiro
terá obrigação de construir uma casa de habitação ajardinada na frente.
b)

Os prazos da povoação futura formam a 2ª classe, a sua testada é igualmente de 5

braças com fundos conforme a rua ou quarteirão, e com aforo perpétuo de dez réis por braça
superficial. Cada foreiro poderá reunir dois prazos, ou 10 braças de frente, e terá obrigação de
construir uma casa de moradia à beira da rua, os foreiros de 1ª e 2ª classe terão de submeter à
aprovação do abaixo assinado a planta do frontispício dos prédios que pretendem levantar.
c)

Os prazos de 3ª classe se acharão no interior da fazenda, a sua superfície e seu foro

igualmente perpétuo, serão objetos de convecção, e os foreiros não terão obrigação alguma.
Essa divisão dos prazos de terra revela uma preocupação com a ordenação do espaço de
maneira a manter a organização do espaço e a equidade entre terras e construções que seriam
feitas na cidade. No entanto nas divisões de terras é possível perceber que entre as classes existem
diferenças entre as obrigações que deveriam ser cumpridas pelos foreiros que se tornassem donos
das terras. As terras que fossem classificadas como as de 1ª classe, eram mais próximas ao palácio,
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as quais deveriam manter um padrão de embelezamento definido dentro dos padrões, deveriam
respeitar os tipos de construções e até mesmo a arborização, que obrigatoriamente, deveria ser
feita. Essa obrigatoriedade resultaria hoje no que identificamos nas casas mais próximas ao atual
Museu Imperial, o antigo palácio. É possível observar uma maior organização do espaço e uma
consequente manutenção de condições geomorfológicas previstas pelo plano urbanístico de Koeler
no século XIX que hoje resultam numa redução de riscos. Como podemos observar nas Figuras 2 e
3.

Figura 2: Preservação de encosta nos fundos dos prazos próximo ao atual Museu Imperial. Fonte: Google Street View.
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Figura 3: Preservação de encosta nos fundos dos prazos próximo ao atual Museu Imperial. Fonte: Google Street View.

Nos prazos considerados de 2ª classe era possível ainda identificar um cuidado específico
com as condições de construção e preservação da área e até mesmo com a questão arquitetônica
das casas a serem construídas naqueles espaços. As construções deveriam ser feitas próximas às
ruas, as quais acompanham os fundos de vale, áreas normalmente planas, afastadas das encostas,
que em sua maioria faziam parte das braças de terra destinadas ao foreiros.
Já os prazos de 3ª classe que eram distantes do palácio possuíam as mesmas medidas em
área, no entanto, os foreiros não possuíam obrigações para com os padrões de organização do
espaço ou se quer com os padrões de arquitetura definidos pelo plano urbanístico do arrendatário
da fazenda imperial, o Major Koeler.
Essa diferenciação de áreas promovida pelo projeto de fundação da cidade contribuiu de
maneira significativa para a evolução e concretização do atual espaço urbano do município que
muito resulta na consolidação das áreas de risco.
A evolução do município inicia-se a partir da área que é conhecida como planta original, e a
partir dela as áreas ainda não povoadas foram sendo ocupadas e as exigências feitas aos foreiros
que obtivessem terras fora da planta original não foram sendo compridas. Dessa maneira o
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processo de urbanização do município inicia-se baseado no que Morley (2011) nos apresenta sobre
o planejamento das cidades do século XIX.
Do ponto de vista estrutural, nas velhas cidades da Europa, as transformações dos
meios de produção com a emergência de novas funções urbanas contribuíram para
o rompimento com a cidade medieval e barroca; uma nova ordem foi criada,
adaptando-se a cidade à sociedade que a habitava. Essa nova ordem comportava
algumas características, como a racionalização das vias de comunicação, a
especialização dos setores urbanos, e a crescente importância da suburbanização,
om o deslocamento das classes média e operária para os subúrbios (MORLEY,
2011).

Esse processo de organização se dá em Petrópolis no que Ambrozio (2008) revela como
um processo de europeização da cidade. Esse processo se mantém na cidade durante o período
colonial de maneira a atender à organização do Plano Koeller e à vilegiatura que se instauro como
ponto alto da cidade para a corte e os nobres do Brasil Imperial.
Com o desenrolar da história do país, novas atividades transformam o espaço petropolitano,
alterando novamente a forma de ocupação da cidade. Ao final do século XIX, a história de Petrópolis
passa por um período de industrialização em que uma série de empreendimentos, principalmente
têxteis, tornam-se parte da paisagem urbana do município. Esse processo de inserção de unidades
fabris no município propicia uma nova reorganização do espaço, derivando agora não mais apenas
ao planejamento elaborado por Koeler, mas seguindo agora uma nova lógica de urbanização
focando no processo fabril e nas necessidades de produção.
Esse segundo momento de evolução urbana do município propicia uma organização
diferente da primeira, a instalação dessas plantas industriais acabam que por reorganizar a cidade
em vista do atendimento de mão de obra e funções que visem o funcionamento das fábricas. As
fábricas buscavam em sua instalação uma série de fatores, como a localização para logística,
acesso à agua e a geração de energia, que em alguns casos era hidrelétrica, e principalmente a
mão de obra que era empregada nessas fábricas. A mão de obra, ainda tão importante na execução
das tarefas fabris não poderia ser desqualificada, o que trouxe uma nova onda de imigrantes para
a cidade, os quais receberiam casas dispostas próximas às fábricas de maneira a facilitar o
deslocamento casa - fábrica - casa.
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Esse novo momento do processo de urbanização do município provoca uma série de
alterações na paisagem que transformaram novamente as ideias originais do plano urbanístico da
vila imperial. Novas partes da cidade foram sendo tomadas como pontos focais de ocupação,
recebendo um processo de urbanização rápido, com a inserção de vilas e sobrados para a moradia
dos operários e suas famílias. Esse novo momento da urbanização da cidade abre novas frentes
de ocupação, já que as fábricas instalam-se em áreas não contempladas pela planta original,
propiciando à medida em que a população aumentava a ocupação de novas áreas.

3.1. A Remodelação do Espaço Urbano Petropolitano e o Aumento de Áreas de
Risco.

A remodelação do espaço urbano de Petrópolis, desde sua fundação como cidade, teve
alguns momentos de mudança como os do final do século XIX com a instalação de unidades fabris,
e as alterações que foram sofrendo com a chegada de imigrantes estrangeiros e migrantes
brasileiros. Essas alterações no espaço são pequenas em comparação aos processos que a cidade
enfrentaria na segunda metade do século XX. Ambrozio (2008) nos faz uma descrição fundamental
para a percepção das brutais mudanças da característica da cidade de Petrópolis. Uma cidade que
possuía em suas raízes características turísticas, voltada para o bucolismo e as famosas viagens a
serra como recomendações médicas, passa a enfrentar uma alteração de suas características em
vista da remodelação dos modelos econômicos.
Petrópolis vive esses momentos de uma cidade da elite e do turismo durante pouco mais de
um século, saindo desde o início de sua construção no século XIX no segundo reinado do Estado
Imperial Brasileiro, adentrando pela República e sendo abraçada por esse novo período do estado
brasileiro, também como uma cidade de vilegiatura. (AMBROZIO, 2008)
O declínio ocorrido nas características bucólicos do município, o fechamento das indústrias
e o novo período político brasileiro que iniciava-se nos meados da década de 1960 contribuíram
para um reorganização do espaço petropolitano. As características essenciais do planejamento do
século XIX começam a entrar em declínio proeminente, que culminaria em um período de quase 30
anos depois em uma série de alarmantes desastres ocorridos no município.
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“Muito dos loteamentos e ocupações populares das encostas e cumeadas, por
exemplo, na década de 1970, que surgiram na imprensa da cidade como problema
urbano petropolitano já estavam estabelecidos nos anos de 1960; diversos edifícios
de classe média, que modificaram definitivamente a paisagem urbana da zona
central, foram construídos nas décadas de 1960 e 1980. Algumas das grandes
unidade habitacionais, que adensaram vários bairros – unidade multifamiliares
construídas pelo Estado através do antigo BNH - , foram inauguradas entre os
decênio de 1970 e 1980. Os anos de 1970 estão aqui como marco, porque fazem
parte de temporal circunvizinhança aniquiladora do ordenamento urbano nascido do
projeto da casa Imperial para Petrópolis. É um decênio representativo, pois, de fato,
é nesse período que se faz notar os primeiros efeitos, em relação à vilegiatura da
transferência da capital federal para o planalto central; são nesses anos de 1970,
por fim, que a economia da cidade iniciará seu processo de desindustrialização,
sobre tudo têxtil. Escrito de outra forma, essa década importa porque foi nesse
intervalo que as consequências de várias ações sócio espaciais, levadas a cabo
nos anos anteriores, ostensivamente desembarcaram, inaugurando-se nesse
mesmo período, igualmente, intervenções espaciais que, nas décadas posteriores,
iriam tornar-se patentes como problema urbano petropolitano.” (AMBROZIO, 2008)

Essa alterações observadas no espaço petropolitano resultaram de maneira significativa em
eventos danosos que ocorreriam no espaço petropolitano nos anos subsequentes à essa nova
ordem de organização espacial encontrada no município. Nas décadas de 1980 e 1990 se vê uma
série de desastres ocorrem no município de maneira vultosa, que acabam por ocasionar um elevado
número de mortes.
Guerra et. al (2007) divide a ocupação do município de Petrópolis em três períodos onde as
alterações na paisagem ocorriam. O primeiro compreendia de 1845 até 1945, onde as ocupações
eram restritas aos fundos de vale e as planícies fluviais, isso tudo devido à baixa densidade urbana
e à legislação vigente.
No segundo período, entre 1945 e 1964, observa-se uma nova ordem de ocupação do
município. Com as mudanças nas leis de ocupação do município, ocorre o parcelamento
indiscriminado dos lotes no sentido de sua profundidade, ganhado a

ocupação espaço nas

encostas adjacentes às áreas já urbanizadas, além de encostas com menor declividade, como os
terrenos extremamente perigosos, as faixas de sopé de encostas íngremes e rochosas (IPT, 1991
apud Guerra, 2007).
Essas alterações ocorridas nas encostas do município propiciaram uma primeira linha de
aprofundamento das áreas já naturalmente suscetíveis à processos geomorfológicos de
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movimentos gravitacionais de massa e até mesmo de forma indireta em processos de inundações
ocorridos nas áreas de fundo de vales devido ao aumento significativo do desmatamento das
encostas.
Em um terceiro momento e não menos importante, entre os anos de 1964 até 1976, a
expansão urbana ocorreu sobre setores até então não ocupados, como encostas ainda mais
problemáticas, devido à alta declividade do terreno e a instabilidade do mesmo e as forma
inadequadas de parcelamento e edificação (GUERRA, 2007).
A partir de 1976, com destaque para segunda metade da década de 80 até os dias
atuais, além da abertura de loteamentos executados sem qualquer critério quanto
às limitações dos terrenos, a expansão urbana passa a se dar também através de
invasões em áreas públicas ou em terrenos não ocupados, até por apresentarem
maior declividade e/ou se constituírem áreas sob legislação da APA de Petrópolis,
convertendo-se em áreas de risco, situadas no sítio urbano. (Gonçalves, 1998 e
Guerra et al, 2007 apud Guerra, 2007)

O trabalho desenvolvido pelo autor supracitado revela a concretização da evolução urbana
do município na direção das encostas mais íngremes. Pode-se observar esses processos em uma
série de bairros distribuídos, principalmente pelo 1º e 2º distritos, onde áreas são ocupadas
indiscriminadamente. A figura 4 apresenta um mapa elaborado pela Prefeitura Municipal de
Petrópolis com a dinâmica da ocupação de Petrópolis onde podemos observar que a dinâmica da
ocupação de Petrópolis, deu-se a partir da área de cor violeta que demarca a ocupação existente
em 1956. Nesse período observamos a ocupação ainda circunscrita ao que identificamos como a
Planta Original da cidade.
Posteriormente observamos o segundo momento mais forte identificado pelos autores
consultados no processo de alteração da dinâmica petropolitana, que é o período correspondente
à 1974, onde observamos uma evolução da ocupação na direção norte do município, principalmente
no segundo distrito, onde observamos um adensamento populacional nas encostas do vale do Rio
Itamarati. Outra área ocupada no mesmo período é a planície de inundação do Rio Piabanha que
corta o município.
O terceiro momento que observamos na figura 4 é o período de 1984, onde observamos
uma grande evolução da mancha urbana, principalmente no primeiro distrito e em algumas parte
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do segundo e terceiro distrito. No período seguinte de 1994 observamos um incremento pouco
significativo na área da mancha urbana de Petrópolis, onde observamos apenas uma evolução da
expansão ocorrida no decênio anterior.
Posteriormente, no que o mapa identifica como a ocupação após 1994 (>94), é onde
identificamos novas franjas de expansão urbana pelo município, onde vales até então não
ocupados, principalmente no segundo distrito passam a apresentar ocupação. Além de áreas mais
altas dos vales como observamos no primeiro distrito e no quinto distrito.

Figura 4: Dinâmica da Ocupação de Petrópolis. Fonte: Prefeitura Municipal de Petrópolis.
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4. Resultados e Discussões

A partir da revisão bibliográfica elaborada foi possível identificar uma séria de processos que
consolidaram o processo de urbanização de Petrópolis. Sua gênese em uma cidade planejada
poderia ter propiciado um futuro promissor no que tange a redução de risco de desastres, no
entanto, conforme aponta Mansilla (2010) as cidades da América Latina em geral passaram por
processos de urbanização pautadas em modelos econômicos externos à realidade dos seus países,
confluindo em processos de urbanização desordenados e não planejados.
Petrópolis em todos seu processo histórico sofreu uma série de reestruturações ao longo do tempo
que combinaram mudanças políticas, questões econômicas, territoriais e sociais. Essa realidade
exposta no capitulo anterior revelou um processo de urbanização descontinuado e firmemente
pautado no interesse do capital em ocupar o espaço em função de suas necessidades de
reprodução. Esses aspectos que configuraram a dinâmica espacial de Petrópolis foram observados
em períodos estanques de seu processo histórico. Não houve uma evolução continua e processada
da ocupação, as frentes de expansão urbana instauravam-se à medida que a necessidade de
ocupar e assentar mais população impunha-se, por forças externas ao planejamento.
Esses momentos que observamos de alteração da estrutura política e econômica da cidade
fizeram surgir uma necessidade de espaço que até então não se pensava para a região. Os
processos de instalação de unidades fabris no final do século XIX foi um pequeno estopim para o
que se instauraria na segunda metade do século XX com a mudança da base econômica brasileira,
onde uma série de migrantes instalaram-se em Petrópolis em busca das oportunidades dos
ambientes urbanos.
Esses diferentes momentos de expansão da mancha urbana de Petrópolis provocaram a
ocupação de áreas até então descartadas anteriormente, visto a dificuldade de construção e
acesso. No entanto a escassez de áreas planas seguras, “empurrou” as franjas de expansão em
direção às encostas e aos leitos menores de rios e córregos que cortam o relevo dissecado da
cidade. A segregação espacial fica notória na realidade do espaço urbano petropolitano, onde as
áreas com menor suscetibilidade natural ficam a cargo dos interesses do capital e das parcelas da
população que podem adquirir esses espaços. Em contra partida as áreas mais suscetíveis, com
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altas declividades e expostas às variações naturais dos rios da cidade são ocupadas por parcelas
da população com menor poder econômico e consequentemente mais vulneráveis às ameaças.
Dessa forma podemos concluir que o processo de urbanização de Petrópolis e a dinâmica
de ocupação contribuíram significativamente para a construção social dos riscos que observamos
atualmente na cidade.

Referências

AMBROZIO, Júlio César G. O presente e o Passado no Processo Urbano da Cidade de Petrópolis – Uma
História Territorial. Tese de Doutorado, Departamento de Geografia, Programa de Pós-Graduação. USP.
2008.
GUERRA, A. J. T.; GONÇALVES, L.F. H.; LOPES, P. B. M. – “Evolução histórico-geográfica da ocupação
desordenada e movimentos de massa no município de petrópolis, nas últimas décadas”. Brasil. Revista
Brasileira de Geomorfologia. Ano 8, nº 1. 2007.
KOELER, Júlio Frederico. Planta de Petrópolis. Rio de Janeiro, RJ: Lit. V. Larée, 1846. 1 planta, 62 x 67.
Disponível em: <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/ div_cartografia/cart233811/cart233811.jpg>.
Acesso em: 24 out. 2017.
MANSILLA, E. Riesgo y Ciudad. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 2000. 181p. Disponível em:
http://www.desenredando.org/public/libros/2000/ryc/. Acesso em: 20 out. 2017.
MORLEY, Edna J. A Forma da Utopia: o Plano Koeler e a criação da Vila Imperial, Petrópolis, RJ.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Arquitetura. UFRJ. 2001.
PETRÓPOLIS, Prefeitura Municipal. Plano Diretor de Petrópolis: Diagnóstico. Volume 01. Petrópolis. 36p.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Atlas
Brasileiro de Desastres Naturais: 1991 a 2012. Volume Brasil. 2º Edição. Florianópolis. CEPED UFSC,
2013. 126p.

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

299

ISSN:2358-8659

VIOLAÇÃO DO DIREITO À ÁGUA EM MINAS GERAIS: panorama empírico do (não)
acesso e dos conflitos
Ygor Azevedo Soares de Souza
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: ygorsas@gmail.com

Pedro José de Oliveira Machado
Universidade Federal de Juiz de Fora
E-mail: pjomachado@gmail.com

______________________________________________________________________________
Resumo
Minas Gerais é um Estado importante devido ao seu produto interno bruto, ao seu contingente populacional,
à sua localização e, sobretudo, por sediar nascentes de importantes bacias hidrográficas brasileiras. Ainda
assim, o não acesso à água e ao saneamento e o cenário de conflitos hídricos no Estado apresentam índices
expressivos. Desse modo, conhecer a dimensão real da violação do direito à água no Estado, levando em
consideração os dados de disponibilidade hídrica, de usos múltiplos e dos conflitos ligados ao seu (não)
acesso torna-se de fundamental importância para as tomadas de decisões, tendo em vista, por um lado, a
complexidade que envolve a gestão e governança de suas águas e, por outro, a urgência em estabelecer
ações que minimizem os conflitos e que garanta o acesso a todos.
Palavras-chave: Violação do direito à água; Conflitos por água; Gestão de recursos hídricos.

1. Introdução
De início, é válido ressaltar que o presente artigo, dedicado ao cenário da violação do direito
à água em Minas Gerais, está vinculado ao desenvolvimento da pesquisa de mestrado, em curso
no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora, intitulada
“Violação do direito à água no Brasil”.
O estudo mais aprofundado acerca do panorama dos recursos hídricos em Minas Gerais
torna-se de fundamental importância para a gestão de suas águas, tanto em nível estadual quando
nacional. É preciso considerar que há cerca de 21,1 milhões de habitantes residentes no Estado,
segundo estimativa publicada no Diário Oficial da União – DOU, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2017), e que cerca de 10% dessa população não possui acesso à
água e cerca de 30% não possui acesso ao esgotamento sanitário (SNSA/MCIDADES, 2017, p.29).
Isso em um Estado que tem o terceiro Produto Interno Bruto (PIB) do país (IBGE, 2016, p. 13). É
importante ressaltar que o Estado sedia, em seu domínio territorial, nascentes de importantes bacias
que abastecem milhões de habitantes, como é o caso da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul,
que abastece o Sistema Guandu, a partir da transposição feita em Barra do Piraí, que se destina à
geração de energia elétrica e ao abastecimento de cerca de 9 milhões de habitantes da região
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metropolitana do Rio de Janeiro. As águas do Estado também contribuem com outras bacias
nacionais, como a do Rio São Francisco, do Rio Jequitinhonha, do Rio Doce e a dos rios Grande e
Paranaíba, formadores do Rio Paraná.
Nessa perspectiva, será analisada, num primeiro momento, a disponibilidade hídrica natural
e/ou real do Estado, levando-se em consideração as águas superficiais e subterrâneas. Devido à
amplitude do tema, a discussão sobre a disponibilidade não receberá tratamento em escalas de
regionalização. São apresentados os cenários de usos múltiplos, com o objetivo de exemplificar e
aferir os diferentes níveis de pressão exercidos pelos diferentes usuários, sobre os recursos hídricos
do Estado.
Considerando que a água e o saneamento constituem um direito humano inalienável, buscase aqui apresentar a amplitude da violação desse direito elementar no Estado, a partir dos dados
de seu não acesso. A evolução dos conflitos hídricos no Estado, de 2006 a 2016, também é
explanada, no intuito de reconhecer o conflito por água enquanto a demonstração empírica da
violação ou da ameaça desse direito. Os conflitos corroboram também com os apontamentos que
demonstram o perigo da mercantilização da água e do seu tratamento prioritário enquanto
mercadoria, ou seja, da transformação do valor de uso em valor de troca.
Por fim, trata-se de lançar um olhar acerca da complexidade da gestão dos recursos hídricos
no Estado de Minas Gerais, haja vista, por um lado, as Bacias Federais presentes no seu território
e a difícil e necessária articulação entre municípios, Estados Federados e Estado Nacional e, por
outro, suas características hidrometeorológicas.

2. Disponibilidade hídrica
O conhecimento da disponibilidade hídrica natural de uma determinada região ou bacia
hidrográfica é de fundamental importância para o processo de planejamento, gestão e uso dos
recursos hídricos, sobretudo para identificar o potencial outorgável e garantir, assim, o uso múltiplo
(CRUZ, 2001, p. 14). Nesses termos, a disponibilidade hídrica está diretamente relacionada com a
vazão média de longo prazo/duração (Qmld) e com a vazão mínima de 90% ou 95% de constância
(Q95), mas também está atrelada aos níveis de poluição e qualidade da água. De acordo com Cruz
(2001, p.15), a disponibilidade pode ser definida como o total da vazão de uma bacia, sendo assim,
aplicando tal entendimento ao recorte aqui trabalhado, compreende-se como o total da vazão do
Estado mineiro. Todavia, é oportuno enfatizar que a disponibilidade hídrica apresenta uma variação
no tempo e no espaço, e isso decorre da própria dinâmica natural do regime hidrológico e/ou das
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alterações provenientes das ações humanas. Levando-se em consideração o arranjo institucional
brasileiro e as características do território, no que tange à gestão e distribuição dos recursos
hídricos, é notória a importância da construção de um cenário de disponibilidade que considere as
variabilidades e sazonalidades. O reconhecimento do potencial hídrico, equacionado com as
variações, é base elementar para estabelecer as diretrizes de planejamento, gestão, uso e
ocupação, e recuperação nas bacias.
É necessário enfatizar, entretanto, que a disponibilidade natural corresponde ao total da
vazão, como mencionado anteriormente, mas a disponibilidade hídrica outorgável corresponde, ou
deveria corresponder, a uma fração do total, tendo em vista as funções ecológicas da água e seus
usos não consuntivos. Desta feita, será delineado, no presente tópico, um horizonte da
disponibilidade hídrica natural do Estado de Minas Gerais, para, a posteriori, problematizar os
aspectos relacionados ao uso, ao não acesso e aos conflitos, que constituem o eixo central do
debate.
A pormenorização da análise da disponibilidade hídrica real no território brasileiro carece de
uma caracterização precisa no que tange à distribuição espacial, haja vista que há uma
concentração de água em regiões onde existe baixa demanda, devido às características sociais e
demográficas do país. É lugar comum inserir e visualizar o Brasil na lista de países com maiores
rios, maiores potenciais hídricos, maiores descargas de água doce, no entanto, dos 260.000 m³/s
de água que correm pelo território brasileiro, 205.000 m³/s estão localizados na bacia do Rio
Amazonas (ANA, 2016, p.23). Nessa perspectiva, o Estado de Minas Gerais apresenta, de acordo
com o Atlas das Águas (www.atlasdasaguas.ufv.br - acessado em 13 de setembro de 2017), uma
vazão média de longo prazo/duração (Qmlp) na ordem de 6.495 m³/s e vazão mínima com
constância de 95% (Q95) na ordem de 1.881,3 m³/s. Segundo esses dados, o Estado possui, em
seu território, uma vazão que corresponde a 2,5% da vazão total brasileira, se considerada a vazão
média (Qmlp), ou cerca de 0,72% se considerada a vazão mínima (Q95).
De acordo com Rebouças, Braga e Tundisi (1999, p. 31), o Estado de Minas Gerais (193,9
km³/ano) corresponde 3,5% do potencial hídrico nacional (5.610 km³/ano). Observando os dados
expostos na Estimativa da População Residente no Brasil, nota-se que, mesmo possuindo apenas
3,5% (de acordo com Rebouças, Braga e Tundisi) ou 2,5% (de acordo com o Atlas das Águas) da
disponibilidade hídrica nacional, Minas Gerais abriga 10,1% da população brasileira (IBGE, 2017).
O importante aqui é perceber que o Estado é responsável por um percentual de concentração
populacional, com relação à população nacional, maior que o percentual correspondente à
disponibilidade hídrica, se comparada com a disponibilidade nacional. Esse fato expõe, em grande
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medida, a necessidade de estabelecer estratégias de gestão das águas, devido à
desproporcionalidade entre a concentração populacional, a demanda e a disponibilidade hídrica.
Além disso, é preciso levar em consideração que o território mineiro possui, segundo as
definições das unidades de planejamento e bacias hidrográficas, presentes no Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos do Estado (www.portalinfohidro.igam.mg.gov.br - acessado
dia 13 de setembro de 2017), nove bacias hidrográficas como unidades de gestão e importantes
nascentes que abastecem centros de grande concentração populacional e de dinâmicos fluxos
econômicos. É válido destacar, desse modo, a importância da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul para o Rio de Janeiro, a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco para a Região Nordeste e
as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba e Jaguari, bem como a do Rio Grande para São Paulo.
Por fim, cabe ressaltar as características de disponibilidade das águas subterrâneas
no Estado. Para tanto, serão consideradas informações disponibilizadas no Volume I do Plano
Estadual de Recursos Hídricos – PERH (IGAM, 2011, p. 120), que apresenta, para todo o sistema
de aqüíferos do Estado, uma capacidade reguladora de 2.074,55 mm/mês. Cabe explicitar, todavia,
que a capacidade reguladora está relacionada à capacidade de recarga do aqüífero, ou seja, a água
que é renovável no sistema de aqüíferos através das condições de infiltrabilidade. Essa capacidade
de renovação é crucial para traçar um planejamento com vistas em não romper o balanço hídrico,
uma vez que esse dado é basilar para definição da disponibilidade hídrica subterrânea outorgável,
ou seja, passível de uso.

3. Usos múltiplos da água
A gestão das águas no Brasil está submetida ao que se apregoou com a promulgação da
Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433 de 1997. Dentre os fundamentos que tal lei se
baseia está o princípio do uso múltiplo, uma vez que o inciso IV, do seu Artigo primeiro (1º), diz que
“a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo da água”. Nesses termos,
deve-se buscar atender às demandas de abastecimento humano (urbano e rural), de
dessedentação animal, da agricultura, da indústria, da geração de energia, entre outros usos
consuntivos ou não.
A urgência em institucionalizar o uso múltiplo enquanto um princípio fundamental, através
do corpo da lei, decorre do cenário hídrico em escala mundial e nacional, com a intensificação da
escassez devido à redução quantitativa e/ou qualitativa da disponibilidade. Levando em
consideração a permanente necessidade da água para a manutenção da vida, e também dos ciclos
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produtivos, a gestão assume papel estratégico, até mesmo nos países reconhecidos pela
abundância hídrica, como o Brasil. Isso porque, de acordo com Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011,
p. 134), "um dos principais desafios para o Brasil do século XXI será garantir o suprimento adequado
de água para as regiões metropolitanas e urbanas, pois 20% da população brasileira não recebem
água tratada, recorrendo a outras fontes para seu suprimento”. E como ressalta Dowbor (2005,
p.27), “a água é vital e está se tornando um elemento-chave da questão ambiental: a sua ausência,
ou contaminação, leva à redução dos espaços de vida e ocasiona, além de imensos custos
humanos, uma perda global de produtividade social”.
Levando em consideração a complexidade do uso e da apropriação da água, o presente
tópico traça um horizonte do uso múltiplo no Estado de Minas Gerais, evidenciando os diferentes
níveis e intensidades da demanda hídrica por segmento de usuário. As informações referentes à
demanda por água foram extraídas do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, Volume 01
(IGAM, 2011).
O abastecimento urbano é responsável por uma demanda hídrica na ordem de 45.520 l/s
(42,52 m³/s), representando 0,65% da disponibilidade hídrica do Estado, levando-se em
consideração o dado de vazão média de longo prazo/duração (Qmlp), apresentado anteriormente.
Se a disponibilidade for concebida a partir da vazão mínima com constância de 95% (Q95), esse
uso representa uma demanda de 2,3% do total. Já o abastecimento rural apresenta uma demanda
hídrica na ordem de 2,9 m³/s, dentre águas superficiais e subterrâneas. É válido lembrar, todavia,
que a água também é utilizada como depositório de esgoto gerado, sendo que, para o Estado de
Minas Gerais, tal despejo está na ordem de 17.646 l/s, incluindo o cenário urbano e rural (IGAM,
2011, p.108). Ainda de acordo com o mesmo documento, o setor industrial é responsável por uma
retirada de água total na ordem de 22.932 l/s, sendo que 83% são provenientes de mananciais
superficiais. Nesses termos, 19.033 l/s são de águas superficiais, o que representa 0,29% da
disponibilidade hídrica relacionada à vazão média de longo prazo/duração (Qmlp) e 1% da
disponibilidade hídrica relacionada à vazão mínima com constância de 95% (Q95).
Já a demanda para uso na irrigação está na ordem de 1,3% da disponibilidade de vazão
média (Qmlp) e 4,7% da disponibilidade de vazão mínima (Q95), o que representa, em termos
absolutos, 89.020 l/s. Ao passo que o rebanho do Estado, em específico, consome
aproximadamente 20.822 l/s. E, por fim, a mineração é responsável por uma vazão de retirada de
29.170 l/s, sendo que 28.586 l/s (98%) correspondem à retirada de água superficial. Sendo assim,
a mineração apresenta uma demanda referente a 0,43% da disponibilidade da vazão média (Qmlp)
e 1,5% da vazão mínima (Q95).
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De acordo com a metodologia adotada no Plano Estadual de Recursos Hídricos (IGAM,
2011, p. 112), o Estado mineiro apresenta uma demanda total por água, nos setores consuntivos,
de 214.336 l/s ou 214,33 m³/s. Essa demanda representa 3,2% da disponibilidade da vazão média
(Qmlp) e 11,4% se considerarmos a vazão mínima com 95% de constância (Q95). Para melhor
dimensionar e exemplificar as diferentes pressões e demandas de uso da água, no setor consuntivo,
será apresentada a distribuição percentual por segmento. Sendo assim, identifica-se a demanda
para irrigação (45,7%) como a mais significativa, seguida da demanda para o abastecimento
humano (21,7%), do uso para mineração (11,8%), para indústria (10,9%) e, por fim, para pecuária
(9,9%) (IGAM, 2011, p. 113).
Cabe enfatizar, entretanto, que 78,3% do total de água retirada para uso consuntivo
destinam-se a lógica de produção, ou seja, estão sendo utilizados para produção de mercadorias
com fim de geração de valor e ampliação de lucros. Esses dados evidenciam, todavia, que os reais
responsáveis pela “crise hídrica” não são os consumidores domésticos, como muitas vezes querem
nos fazer crer, uma vez que de toda vazão retirada somente 21,7% destinam-se ao consumo
humano. Nesses termos, a economia de água em nível doméstico é de suma importância, mas
apresenta pouca valia para o equilíbrio hidrológico se os outros setores de usuários não forem
integrados na mesma lógica de redução da pressão sobre esse recurso. É preciso ressaltar,
entretanto, que por falta de dados oficiais não foram mensurados os usos da água destinados a fins
não consuntivos, como para geração de energia e lazer.
Nesses termos, e diante de tais dados, é preciso salientar que não há possibilidade de
atrelar, para o Estado de Minas Gerais, o aumento da pressão sobre os recursos hídricos apenas
ao aumento populacional. As razões devem ser buscadas, de fato, no modelo produtivo que utiliza
a água enquanto recurso (insumo/matéria prima) para produção de mercadorias, ou seja, no
processo que instaura sobre as águas a dimensão do valor de troca. Deve-se considerar por fim,
de acordo com Shiva (2006, p.32), que “a superexploração da água e a ruptura de seu ciclo criam
uma escassez absoluta que os mercados não podem substituir com outras mercadorias”.

4. Violação do direito à água: o cenário de não acesso
Para que seja possível traçar um cenário da violação do direito à água no Estado de Minas
Gerais é preciso, em um primeiro momento, explicitar o reconhecimento da água enquanto um
direito humano fundamental e inalienável. Nesse sentido, de acordo com Shiva (2006, p.36), “a
água tem sido tratada tradicionalmente como um direito natural – um direito que nasce da natureza
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humana, das condições históricas, das necessidades básicas ou de noções de justiça”. Isso porque,
durante muito tempo, as águas não estavam sob a tutela dos Estados e eram controladas pelas
comunidades. Exemplos infindos da concepção histórica enquanto direito natural podem ser
observados nos complexos sistemas para conservação desenvolvidos nas comunidades para
garantia de água a todos. Nesses termos, a gestão era desenvolvida em um nível mais localizado
sob o reconhecimento enquanto um bem comum.
Com a transformação da dominialidade dos recursos naturais, ao longo do tempo histórico,
a água passa a estar contida, a priori, em um Estado nacional. Sendo assim, passa a ter uma gestão
inserida na lógica dos Estados e dos recortes territoriais. Desta feita, os países passaram a definir
estratégias internacionais, e também nacionais, para estabelecer o reconhecimento jurídico da água
enquanto um direito inalienável. Como citado por Souza (2015) e Souza e Machado (2016), há um
conjunto de acordos e um corpo jurídico robusto que asseguram o direito ao acesso para garantia
de uma vida digna.
Um documento que merece atenção, em um primeiro momento, é a Declaração Universal
dos Direito Humanos, que insere, desde 1948, as bases para o reconhecimento da essencialidade
da água (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). Já no ano de 1966 foi
realizada, pela Organização das Nações Unidas – ONU, a Convenção Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (CIDESC) que produziu direcionamentos quanto a tais direitos.
Segundo Souza e Machado (2016, p. 1314), o Brasil se tornou um país signatário de tal acordo no
ano de 1992, com o Decreto nº 591 versando sobre o pacto internacional. Buscando aprofundar as
diretrizes estabelecidas no documento inicial de 1966, foram construídos comentários gerais
(General Comments) acerca de cada direito. O comentário geral número 15 aponta a essencialidade
da água e o direito ao acesso como pré-requisito para realização de outras esferas da vida
(COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, 2003, p.6). Em 2006, a partir
de uma iniciativa do Conselho Mundial da Água, foi publicado o documento The right to Water: From
concept to Implementation. Nesse documento é apontado que o direito à água inclui o direito ao
saneamento e que é responsabilidade do governo nacional a consubstanciação do direito à água
no seu território (THE RIGHT TO WATER: FROM CONCEPT TO IMPLEMENTATION, 2006).
No Brasil, de acordo com Viegas (2008, p. 71), destaca-se a Constituição de 1988 que
assegurou a dominialidade total da água ao Estado, retirando a dominialidade privada, a partir da
concepção da mesma enquanto um bem público. Seguindo os precedentes da Lei Maior, a Política
Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433/97, reconhece a água enquanto bem de domínio público
e estabelece a prioridade na gestão para o abastecimento humano. Todavia, como explicitado em
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Souza (2015) e Souza e Machado (2016), o reconhecimento jurídico da água não produziu, até
então, uma materialidade espacial de pleno acesso para a população brasileira. Esse não acesso,
à água e ao saneamento, é concebido, na nossa abordagem, enquanto uma violação de direitos.
Nesse sentido, apresentaremos, a seguir, o horizonte da violação do direito à água no Estado de
Minas Gerais, considerando os dados de não acesso à água e ao saneamento.
Desta feita, é possível observar que no Estado de Minas Gerais há, de acordo com o Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto de 2015
(SNSA/MCIDADES, 2017, p. 29-32), um índice de atendimento urbano de água pouco superior a
90% e um índice de atendimento urbano de esgoto também pouco superior a 70%. Entretanto, se
o que nos interessa é o não acesso, percebe-se que há, no Estado mineiro, cerca de 10% da
população sem acesso à água e cerca de 30% sem acesso ao esgotamento sanitário. Em termos
absolutos, e levando em consideração os percentuais antes descritos para base de cálculo, há cerca
de 2.112.000 (dois milhões cento e doze mil) pessoas sem acesso à água e cerca de 6.336.000
(seis milhões trezentos e trinta e seis mil) de pessoas sem acesso a esgotamento sanitário. Isso
porque, de acordo com a Estimativa da População publicada em 2017, há aproximadamente 21,1
milhões de habitantes no Estado de Minas Gerais (IBGE, 2017). Mesmo com tais índices de violação
do direito à água é possível perceber, contraditoriamente, que o percentual de perdas da distribuição
de água no Estado está na ordem de 33,6%, acima da média do sudeste (32,9%) e inferior a média
brasileira (36,7%) (SNSA/MCIDADES, 2017, p.42).
É possível observar também, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
– PNAD (IBGE, 2016), que do total da população residente em Minas Gerais, há uma parcela de
4,57 milhões de habitantes sem filtro de água, o que amplia a exposição dessas pessoas à
contaminação por elementos danosos à saúde e que são transportados pela água. É preciso
considerar, ainda segundo o mesmo documento, que há 2,85 milhões de mineiros sem acesso ao
abastecimento por rede geral, o que faz com que essa população busque outras formas de acesso
à água. E há, evidentemente, uma relação entre a renda domiciliar e o acesso ao filtro e à água,
uma vez que a maior concentração de não acesso a tal utensílio está contida nos domicílios que
recebem até 5 (cinco) salários mínimos. Em Minas Gerais há cerca de 161.000 habitantes sem
banheiro ou sanitário no domicílio, e o mesmo contingente não possui nenhum tipo de esgotamento
sanitário. Uma parcela de 4,7 milhões de habitantes está submetida a uma condição inadequada
de esgotamento sanitário (IBGE, 2016). O mesmo documento demonstra também que cerca de 2,2
milhões de mineiros destinam seus resíduos sólidos da maneira que lhe convém, ou seja, sem uma
coleta regular.
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Já de acordo com o relatório de Saneamento Básico de Minas Gerais de 2014, publicado
pela Fundação João Pinheiro – FJP – em 2017, o Estado conta com uma cobertura no
abastecimento de água na ordem de 90,3% da população (FJP, 2017, p.36). A maior taxa de
cobertura estava concentrada na região metropolitana (96,5%) e a menor estava concentrada na
região do Alto Jequitinhonha (72,3%). De acordo com o mesmo documento, é possível aferir que,
para o ano de 2014, Minas apresentava uma cobertura de esgotamento sanitário de 77,4% da
população (FJP, 2017, p. 46), sendo que o menor índice se concentrava na região norte (42,2%) e
o maior índice na região do Triângulo Norte (92,2%), unidade territorial estabelecida pelo Estado
para desenvolvimento regional e que compreende a porção norte da região do Triângulo Mineiro,
abrangendo municípios como Ituiutaba, Campina Verde, Uberlândia, Patrocínio, dentre outros.
Segundo esses dados, a violação do direito à água está presente para 9,7% da população total e a
violação do direito ao saneamento é uma verdade para 22,6% da população residente em Minas
Gerais.
Intenta-se, contudo, evidenciar a magnitude da violação do direito à água, demonstrando os
dados de não acesso no Estado, para, com isso, ressaltar a urgência em estabelecer diretrizes que
busquem a universalização do acesso. Nesses termos, é essencial inserir a gestão das águas, com
vistas à ampliação do acesso, enquanto pauta política prioritária, uma vez que há um número
expressivo de pessoas sobrevivendo em condições inadequadas de saneamento e sem acesso
regular a água.

5. Conflitos por uso da água
É importante ressaltar que os conflitos por uso da água demonstram, em um plano empírico,
que há um movimento, um processo em curso, fazendo com que a disponibilidade real de água no
Estado de Minas Gerais seja reduzida, isso devido à retirada excessiva ou à degradação qualitativa
dos corpos d’água. É necessário compreender, todavia, que os diferentes setores usuários de água
demandam quantidades que variam entre si e, por conta disso, imprimem níveis diferenciados de
pressão sobre esse recurso. Sendo assim, é válido ressaltar que a pressão exercida para suprir a
necessidade dos fluxos mercadológicos em relação à geração de valor de troca (indústria,
agricultura de irrigação, rebanhos, mineração, etc.) é a mais significativa se comparada ao valor de
uso representado pelo consumo doméstico. Desta feita, os conflitos por água no Brasil, e no
território mineiro, denunciam um direito violado de fato ou o direito em ameaça.
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Portanto, os conflitos mineiros por acesso à água corroboram para compreensão e
explicitação de que o direito à água é efetivamente violado para alguns, em especial os mais pobres,
e que o cenário de violação tende a se intensificar devido à ampliação dos conflitos por água nos
últimos anos. Como demonstrado na figura 1, nota-se que no período de dez anos (2006-2016)
houve um aumento significativo do número de conflitos por água no Estado, saltando de 5 (cinco)
conflitos em 2006 para 58 (cinqüenta e oito) conflitos em 2016. É perceptível, também, que do ano
de 2014 para o ano de 2015 o número de conflitos por água dobrou, saindo de 26 para 54. O que
ocasionou esse aumento repentino e significativo do número de conflitos foi o rompimento da
barragem do fundão (Samarco/Vale/BHP Billiton), evento crítico que ocorreu no ano de 2015.
É importante esclarecer, todavia, que são considerados conflitos por água as situações onde
um setor usuário apropria-se da água de forma privada causando impacto negativo aos demais
setores, seja por diminuição da qualidade, da quantidade ou até mesmo pela privação do acesso.
Para fins do Diagnóstico dos Conflitos por Água, desenvolvido pela Comissão Pastoral da Terra,
foram considerados os conflitos por água institucionalizados em comarcas do Ministério Público.

Conflitos por água em Minas Gerais (2006 - 2016)
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FIGURA 1: Conflitos por água em Minas Gerais. Elaborado pelos autores. Fonte: Comissão Pastoral da Terra (Diagnóstico
de conflitos por água, disponível em: www.cptnacional.org.br). Acessado em 15 de setembro de 2017

É notório também, já de acordo com a figura 2, que o número de famílias atingidas por
conflitos de acesso à água ampliou ao longo dos dez anos de análise. Se no ano de 2006 eram
1.870 (mil oitocentos e setenta) famílias, no ano de 2016 eram 4.238 (quatro mil duzentos e trinta e
oito) famílias atingidas por conflitos. É possível acompanhar o impacto gerado pelo rompimento da
barragem de fundão (Samarco/ Vale /BHP Billiton) no número de famílias atingidas pelos conflitos
por água no Estado, pois, se no ano de 2014 eram 4.201 (quatro mil duzentos e uma) famílias
atingidas, após o rompimento esse número passou para 6.907 (seis mil novecentos e sete) famílias
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atingidas. Acompanhando o detalhamento trazido no Diagnóstico dos Conflitos por Água – 2015
(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2016) é possível identificar que o rompimento da barragem
foi responsável por instaurar conflitos por água em 35 (trinta e cinco) municípios a jusante da
barragem, ou seja, dos 54 (cinqüenta e quatro) conflitos por água identificados no Estado, 35 (trinta
e cinco) se consubstanciaram a partir do rompimento da barragem. Já em 2016, de acordo com o
Diagnóstico dos Conflitos por Água – 2016 (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2017), dos 58
(cinqüenta e oito) conflitos identificados no Estado, 51 (cinqüenta e um) estavam atrelados ao
evento crítico do rompimento da barragem. Esses dados se somam a muitos outros para demonstrar
o tamanho do impacto e a severidade com que a questão deveria ser tratada.

Número total de famílias atingidas (2006 - 2016)
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FIGURA 2: – Número de famílias atingidas por conflitos. Elaborado pelos autores. Fonte: Comissão Pastoral da Terra
(Diagnóstico de conflitos por água, disponível em: www.cptnacional.org.br). Acessado em 15 de setembro de 2017

É oportuno enfatizar, todavia, que o próprio Plano Estadual de Recursos Hídricos (IGAM,
2011, p. 44) já reconhece a atividade da mineração e metalurgia como de uso intensivo e aponta a
magnitude potencial dos seus impactos. Afinal, com o rompimento da barragem de fundão foram
liberados cerca de 34 milhões de m³ de rejeitos de minério de ferro, o que ocasionou um impacto
profundo nas dimensões ambientais, sociais, econômicas etc. Por fim, cabe ressaltar que a maior
parte dos conflitos por água no Estado decorre da apropriação privada exercida para produção de
mercadorias diversas, seja na indústria, na mineração ou no agronegócio.

6. Um olhar sobre a complexidade da gestão das águas no Estado
É possível perceber, a partir dos dados apresentados ao longo do artigo, que há, no Estado
de Minas Gerais, disponibilidade hídrica suficiente para suprir as demandas em todos os setores de
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usuários, uma vez que o uso consuntivo total representa apenas 3,2% da disponibilidade, se
considerada a vazão média (Qmlp), e 11,4%, se considerada a vazão mínima (Q95). De outro modo,
também é possível perceber que há uma parcela significativa da população do Estado sem acesso
à água (10%) e sem acesso ao saneamento (30%). É válido explicitar, contudo, que esses dados
de não acesso instauram uma complexidade no processo de gestão, pois, por um lado,
consubstancia-se a necessidade de universalização do acesso e, por outro, a ampliação da
demanda do setor de usuários domésticos confronta-se com a demanda dos setores produtores de
mercadorias (agricultura, pecuária, mineração, etc.).
Aprofundando o contexto da complexidade do processo de gestão no Estado, é oportuno
enfatizar que em 1988 a Constituição Federal (BRASIL, 2016) compartilha entre o Estado Nacional
(Art. 20) e os Estados Federados (Art. 26) a dominialidade e responsabilidade na gestão dos
recursos hídricos. Com a promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, Lei 9.433
de 1997, assegura-se a responsabilidade compartilhada da gestão entre o poder Executivo Federal
(art. 29) e os poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal (Art. 30). Buscando estabelecer
um alinhamento com as diretrizes nacionais para a gestão dos recursos hídricos, o Estado de Minas
Gerais sancionou a Lei 13.199 de 1999, que, entre outras coisas, sintoniza a política Estadual à
política Nacional e implanta o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SEGRH/MG).
Essa dupla dominialidade da água no corpo jurídico brasileiro é um fator crucial nos
processos de gerenciamento e na dinâmica hídrica de Minas Gerais, haja vista que o território
mineiro encontra-se na posição de nascente de algumas importantes bacias do país, como a bacia
do Rio Doce, do Paraná e do São Francisco. Essas bacias federais mencionadas reforçam a
necessidade de uma gestão integrada, todavia, o Volume III do Plano Estadual de Recursos
Hídricos – PERH – explana esse fator enquanto um problema estrutural, trazido pela própria Política
Nacional dos Recursos Hídricos (IGAM, 2011, p.5). É válido ressaltar que o problema em si
encontra-se na não articulação entre os municípios, Estados Federados e Estado Nacional para
uma gestão adequada dos recursos hídricos no Estado. O próprio documento aponta um Comitê
de Integração enquanto um instrumento passível de solucionar o problema de não articulação.
Nesses aspectos, a Agência Nacional de Águas (ANA, 2011, p. 50), define um Comitê de Integração
enquanto “um modelo de comitê que pressupõe o compartilhamento do poder e das
responsabilidades sobre os usos da água. Em um primeiro estágio, entre a União e os Estados”.
Sendo assim, a perspectiva de integração intenta fortalecer os comitês em sub-bacias enquanto
instâncias decisórias e fortalecer a gestão integrada nas bacias (ANA, 2011, p. 51).
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É válido explicitar também o impacto dos aspectos hidrometeorológicos do Estado na gestão
dos recursos hídricos. De acordo com a Agência Nacional de Águas, “Conjuntura dos Recursos
Hídricos: Informe 2016”, 16% dos municípios mineiros decretaram Estado de Calamidade Pública
– ECP – ou Situação de Emergência – SE – devido a eventos críticos de seca (ANA, 2016, p.45).
De acordo com o mesmo documento, as Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio
Paraíba do Sul também passaram por estiagem no ano de 2015.
Cabe enfatizar, por fim, que o panorama hídrico de Minas Gerais demonstra uma realidade
espacial prenhe de conflitos por água e de violação de direitos, tal qual a realidade nacional e
internacional. A apropriação privada das águas mineiras, por exemplo, faz com que o valor de uso
seja transformado em valor de troca, causando, por isso, a pressão mais significativa sobre os
recursos hídricos do Estado. Nesses termos, tão importante quanto as ações educativas para
redução do consumo doméstico são as ações que buscam disciplinar, fiscalizar e incentivar a
incorporação de novas técnicas e tecnologias para redução do consumo nos segmentos que
utilizam a água como insumo ou mercadoria.
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Eixo 7: Estudos integrados da paisagem
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Resumo: A discussão sobre abordagem sistêmica surge com Bertalanffy em 1937, quando o autor lança a
Teoria Geral dos Sistemas. A partir desse momento o conceito de sistema passou a ser muito discutido e
serviu como suporte pra outras teorias. Nesse contexto ele se incorpora como um arcabouço teórico
metodológico essencial para compreensão de diversos saberes presentes no campo da Geografia,
principalmente na Geomorfologia que objetiva entender cada vez mais os processos ocorrentes no meio,
sejam esses advindos de causas naturais ou antrópicas. O presente trabalho pretende trazer uma discussão
sobre o conceito de sistema bem como sua abordagem no campo da Ciência Geográfica, que passa a utilizar
da abordagem sistêmica em suas pesquisas, principalmente as ligadas à paisagem.
PALAVRAS-CHAVE: Abordagem Sistêmica; Geomorfologia; Paisagem.

1. Introdução.
Já há muitos anos a Geografia tem como seu campo de saber estudar as relações existentes
na natureza, o que se dá mediante a apropriação de vários conceitos, técnicas e metodologias,
muitas vezes vindas de outras ciências, para levar a cabo seus objetivos. Massey (1999), por
exemplo, aponta certa inveja da Física, pelo fato da Geografia se apropriar de saberes e leis físicas
para interpretação de fatos geográficos.
Entre as concepções teóricas encarnadas pela Geografia, enfaticamente pela Geografia
Física, a Teoria Geral dos Sistemas, apresentada por Ludwig Von Bertalanffy em 1937, figura entre
as abordagens mais recorrentes em seu campo teórico e metodológico. Junto a essa apropriação,
inúmeros geógrafos no mundo começam a aprofundar discussões acerca dos sistemas terrestres,
e conceitos como ecossistema e geossitemas começam a figurar como peças importantes nos
estudos geográficos, destinados a interpretação de problemas sociais, planejamento territorial,
aplicação de modelos, gênese, dinâmica e evolução das paisagens, e demais interpretações no
campo da Geografia.
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A incorporação da abordagem sistêmica na Geografia se deu de maneira desigual e
assimétrica, com uma evolução progressiva do paradigma no contexto alemão, herança dos
naturalistas viajantes que tem em Alexander Von Humboldt sua expressão mais prestigiosa,
contrastada com uma ruptura epistemológica no âmbito da Geografia anglo-americana, fortemente
apegada no paradigma davisiano (ABREU, 2003). Ainda, outras matrizes epistemológicas, como
aquela pertencente ao canal de comunicação eslavo, desenvolveram formulações teóricas e
metodológicas firmadas na concepção sistêmica voltada para os estudos integrados da paisagem.
Mesmo que de uma maneira ou de outra somos forçados a tratar com sistemas em todos os
campos do conhecimento (BERTALANFFY, 1975), não cabe aqui apresentar uma discussão a
cerca dos sistemas nas diversas áreas da ciência, mas sim no escopo específico da Geografia,
enfaticamente no campo da Geomorfologia. Consiste na revisão teórica concernente à dissertação
de mestrado, desenvolvida no plano da Geografia Física aplicada, e que tem como lastro teórico a
abordagem sistêmica.

2. Aspectos gerais da abordagem sistêmica
A Teoria Geral dos Sistemas foi apresentada pela primeira vez pelo seu formulador Ludwig
Von Bertalanffy, no ano de 1937, na cidade de Chicago, durante realização do seminário de filosofia
de Charles Morris, evento que ocorreu na Universidade de Chicago, e que pode ser tomado como
marco histórico na divulgação do pensamento sistêmico na ciência ocidental. Porém, essa teoria
não foi muito aceita de imediato no meio científico e acabou não logrando a atenção devida por
ocasião de sua formulação, para vir a conhecer uma entrada mais contundente no expediente
científico após a Segunda Guerra Mundial, como explica Bertalanffy (1975):
Apresentei-a pela primeira vez em 1937 no seminário de filosofia de Charles Morris
na Universidade de Chicago. Entretanto, nessa ocasião a teoria tinha má reputação
em biologia e tive medo daquilo que o matemático Gauss chamou de “clamor dos
beócios”. Por isso deixei meus rascunhos na gaveta e foi somente depois da guerra
que apareceram minhas primeiras publicações sobre o assunto (BERTALANFFY,
1975; p. 127).

Quando a Teoria Geral dos Sistemas começa a ganhar sua devida importância no âmbito
científico, Bertalanffy (1975) observa que houve uma mudança no clima intelectual dos
pesquisadores, e a construção de modelos e generalizações abstratas se tornava constante nas
pesquisas realizadas, o que passaria a ser uma tendência no pensamento moderno. Doravante, a
abordagem sistêmica foi se tornando um importante paradigma no pensamento e na práxis científica
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ocidental, permeando várias áreas do conhecimento, entre as quais a Geografia se inscreve de
forma explícita.
Mediante os fatos ocorridos, o autor menciona recentes criações espelhadas na teoria geral
dos sistemas, elucidando como principais a cibernética, a teoria da informação, a teoria dos jogos,
a teoria da decisão, a topologia ou a matemática relacional, a análise fatorial e a teoria geral dos
sistemas em sentido restrito, (BERTALANFFY, 1975). O autor aponta ainda que mesmo antes de
sua obra, outros autores já haviam atentado a uma teoria geral dos sistemas, como Köhler, no
campo da Física com a obra Gestalten Físicas, criada no ano de 1924, que tratava de uma teoria
dos sistemas inorgânicos comparados aos orgânicos. O autor também destaca a figura de Lotka,
que se interessava mais por problemas ligados a população, relacionando as comunidades como
sistemas, em sua obra Elements of Physical Biology, de 1925. Bertalanfy frisa que esse conceito já
havia sido trabalhado de forma indireta na dialética de Marx e Hegel, ou em Piaget, que relacionava
suas concepções com a teoria de Bertalanffy, ou até mesmo no âmbito da psicologia e da
psiquiatria, áreas que também, em certa medida, incorporaram o enfoque sistêmico. Em última
instância, Humboldt com sua concepção de Landschaft já preconizava o espírito holístico-sistêmico
frente ao racionalismo mecanicista cartesiano, apegado francamente ao estudo das partes e
negligente à inter-relações, interdependências e reciprocidades que permeiam a dinâmica dos
sistemas naturais.
Nas suas concepções de sistema, Bertalanffy (1975), trás a idéia de que os sistemas
poderiam ser divididos em sistemas fechados e sistemas abertos. O primeiro caso seriam aqueles
sistemas abordados pela física convencional, os quais se enquadrariam expressamente nas leis da
termodinâmica. Portanto, esses sistemas estariam isolados de seu ambiente em um contínuo
equilíbrio. Já os sistemas abertos seriam aqueles que estabelecem trocas contínuas de matéria e
energia, categoria na qual se enquadram a vasta maioria dos sistemas ambientais, como bacia
hidrográfica, paisagem, geossistema, entre outros (CHRISTOFOLETTI, 1999).
A abordagem sistêmica conhece auspiciosos avanços a partir das reflexões de Morin (1977),
que incorpora o paradigma da complexidade no escopo da Teoria Geral dos Sistemas. O autor
aponta que o termo sistema vinha sendo muitas vezes evitado ou esvaziado, e que esse servia mais
como um conceito apoio do que propriamente uma formulação com valor teórico definido. O autor
ainda questiona o fato de Bertalanffy criar uma Teoria Geral dos Sistemas, mas não se aprofundar
em discussões sobre o próprio conceito de sistema, dizendo que:
Durante os anos 50, Von Bertalanffy elaborou uma Teoria Geral dos Sistemas, que
instaura finalmente a problemática sistêmica. Esta teoria (Von Bertalanffy, 1968)
espalhou-se por toda a parte, com êxitos diversos, durante os anos 60. Embora
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comporte aspectos radicalmente inovadores, a teoria geral dos sistemas nunca
tentou a teoria geral do sistema; omitiu aprofundar o seu próprio fundamento e
refletir sobre o conceito de sistema. Assim, o trabalho preliminar está ainda por
fazer: interrogar a idéia de sistema (MORIN, 1977, p. 98).

Morin (1977) continua suas criticas dizendo que os sistemas estão presentes em todas as
partes, porém não estão em nenhuma parte da ciência. Essa colocação faz menção à falta de
discussões mais profundas sobre o conceito de sistema, que provoca uma determinada atrofia
impedindo o conceito de ser alçado em sua real dimensão teórica. Sobre essas colocações o autor
levanta a questão sobre uma insuficiência da ciência ou uma insuficiência do conceito de sistema.
Visando clarear e nortear um pouco as provocações levantadas, Morin (1977, p.99) propõe
uma definição do sistema repaginada a luz do paradigma da complexidade, elucidando que este
pode ser compreendido como “uma inter-relação de elementos que constituem uma entidade ou
unidade global”. O autor ainda trás conceitos abordados por outros pesquisadores a fim de
complementar e reforçar o conceito de sistema:
Um sistema é “um conjunto de partes” (Leibniz, 1666), “todo o conjunto definível de
componentes” (Maturana, 1972). As definições mais interessantes ligam o caráter
global ao traço relacional: “Um sistema é um conjunto de unidades em inter-relações
mútuas” (A system is a set of unities with relationship among them) (Von Bertalanffy,
1956); é “a unidade resultante das partes em interação mutua” (Ackoff, 1960); é “um
todo (whole) que funciona como todo em virtude dos elementos (parts) que o
constituem” (Rapoport, 1968). Outras definições indicam-nos que um sistema não é
necessária nem principalmente composto por “partes”; alguns deles podem ser
considerados como “conjunto de estados” (Mesarovic, 1962), ou conjunto de
acontecimentos (o que é válido para todo o sistema cuja organização é ativa), ou
de reações (o que é válido para os organismos vivos). Finalmente, a definição de
Ferdinand de Saussure (que era mais um sistemista do que um estruturalista) está
particularmente bem articulada, e faz sobretudo surgir, ligando-a ao conceito de
totalidade e de inter-relação, o conceito de organização: o sistema é “uma totalidade
organizada, feita de elementos solidários que só podem definir-se uns em relação
aos outros em função do lugar que ocupam nesta totalidade” (Saussure, 1931)
(MORIN, 1977, p. 99).

Prosseguindo com suas colocações, Morin (1977), aborda as complexidades existentes nos
sistemas. Para ele, compreender as associações entre idéias de unidade, diversidade ou
multiplicidade não é algo tão simples, pois o sistema é uma unidade global e não elementar; pode
ser uma unidade original e não originária, ou até mesmo uma unidade individual e não indivisível.
Sendo assim, os sistemas são integrados por elementos com características próprias que tem seu
próprio poder. Ele ainda afirma que “o conceito de sistema fora contornado, negligenciado, ignorado.
Mesmo entre os sistemistas, raros foram os que introduziram a complexidade na definição do
sistema”. Mediante a isso se torna impossível entender uma teoria dos sistemas sem entender as
relações existentes entre as partes e o todo, entre as formações e as transformações, partindo do
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pressuposto que tudo aquilo que forma se transforma, constituindo um circuito ininterrupto de uma
organização desorganizada.
Mesmo diante de tamanha crítica epistemológica a respeito do conceito de sistema que foi
desfechada por Edgard Morin, a obra de Bertalanffy continua sendo referência em diversas áreas
da ciência. As abordagens sistêmicas se inserem como arcabouço teórico e metodológico para
compreensão de fenômenos em sua totalidade e complexidade, a partir da organização e
transformação desses fenômenos presentes na natureza, nas relações de gênese, estrutura e
dinâmica das paisagens, nas relações antrópicas sobre o meio, e demais objetos de estudo
abordados pela ciência geográfica.

3. Desdobramentos da abordagem sistêmica na Geomorfologia
A incorporação da abordagem sistêmica se deu de maneira desigual no âmbito da
Geomorfologia (ABREU, 2003), conforme anteriormente elucidado. A filogenia do pensamento
geomorfológico traçada pelo autor revela uma evolução processada na escola alemã muito ligada
aos estudos integrados da paisagem, herança do ideário romântico e dos naturalistas viajantes do
século dezenove, firmando-se uma ciência geomorfológica mais aberta à interface com a
climatologia, a biogeografia e a transformação humana levada a efeito nos sistemas
geomorfológicos. No canal de comunicação anglófono, por seu turno, a Teoria Geral dos Sistemas
repercute no desenvolvimento de técnicas quantitativas de orientação neopositivista, disseminandose as análises morfométricas de bacias hidrográficas e os modelos matemáticos.
O conceito de sistema foi introduzido na Geomorfologia por R. J. Chorley no ano de 1962
(CHRISTOFOLETTI, 1999), pelo menos no âmbito do sistema anglófono de pensamento, abrindo
novas perspectivas metodológicas para o estudo dos processos atuantes na evolução do modelado
terrestre e avançando em relação aos estudos históricos do relevo calcados nas concepções de
Davis e Penck, ou mesmo na Teoria da Pediplanação de Lester C. King, bastante disseminada entre
os geomorfólogos brasileiros durante a segunda metade do século vinte.
Gregory (1992) elucida que o processo de incorporação da abordagem sistêmica na
Geografia Física estendeu-se por 35 anos, tendo marco inicial em 1935 por ocasião da formulação
do conceito de ecossistema pelo ecólogo-botânico A. G. Tansley e recebendo o coroamento
definitivo com a publicação da obra Physical Geography: a systen approach de Chorley e Kennedy
(1971), que pode ser tomada como marco na incorporação da abordagem sistêmica entre os
geógrafos anglo-americanos. Os autores elucidam que a classificação dos sistemas pode ser
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estabelecida mediante critérios relacionados à sua complexidade estrutural, o que os leva a
diferenciar a existência de dez tipos de sistemas, entre os quais assumem maior importância para
a Geografia Física aplicada, a saber: (1) sistemas morfológicos, correspondentes às formas do
modelado, e sendo, portanto, os sistemas de estrutura mais simples; (2) sistemas em sequência ou
encadeantes, que se refere aos processos vigentes, aos fluxos de matéria e energia operantes; (3)
sistemas processo-resposta, que se consubstanciam da relação dos sistemas anteriores,
representando a indissociabilidade entre formas e processos; (4) sistemas controlados, figurando
como toda a ordem de sistemas que se encontra diretamente manejado pelo homem (CHORLEY e
KENNEDY, 1971; CHRISTOFOLETTI, 1979; 1999).
Estas primeiras entradas da abordagem sistêmica na Geomorfologia versavam-se nos
termos da Teoria do Equilíbrio Dinâmico, pela qual a dinâmica dos sistemas ambientais tenderia ao
equilíbrio em função da regulação entre as entradas e saídas. Desenvolve-se por esse viés noções
que foram importantes no desenvolvimento da Geomorfologia teórica e aplicada, como a de perfil
de equilíbrio, pela qual um rio atingiria seu equilíbrio com a regulação entre as taxas de erosão e
deposição (CRHISTOFOLETTI, 1981). O equilíbrio, conceito básico para a Teoria dos Sistemas
(HOWARD, 1973), é tido como um ajustamento entre as variáveis internas e as condições externas.
Segundo Christofoletti (1989, p. 18):
“Essa teoria supõe que em um sistema todos os elementos da topografia estão
mutuamente ajustados de modos que se modificam na mesma proporção. As
formas e os processos encontram-se em estado de estabilidade e podem ser
considerados como independentes do tempo. Ela requer um comportamento
balanceado entre as forças opostas, de maneira que as influências sejam
proporcionalmente iguais e que os efeitos contrários se cancelem a fim de produzir
o estado de estabilidade no qual a energia está continuamente entrando e saindo
do sistema”.

O estado de equilíbrio de um sistema também passa a ser considerado com base no
reconhecimento das estruturas dissipativas, que dissipam matéria e energia, conforme pode ser
observado na dinâmica de bacias hidrográficas. Prigogine (2002), mais além, se refere a estas
estruturas como entes de não equilíbrio, que se instalam a partir do momento em que o sistema
dissipa energia, em contato permanente com o mundo exterior. Dessa forma, doravante à Teoria
do Equilíbrio Dinâmico, a abordagem sistêmica passa a incorporar elementos da Teoria do Caos e
do paradigma da complexidade, rompendo progressivamente com a concepção do equilíbrio
equifinal em prol da abstração de sistemas caóticos, que não necessariamente tendem ao equilíbrio.
Segundo Huggett (2007), a utilização de abordagens sistêmicas em geomorfologia tem sido
um método poderoso na análise da dinâmica do movimento de material na superfície terrestre. O
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autor aprofunda seus comentários citando diversos trabalhos de outros autores que utilizaram da
abordagem sistêmica no estudo geomorfológico:
Um exemplo inicial é a aplicação de Nye (1951) da teoria da plasticidade ao fluxo
de gelo e geleiras. Outro caso é o trabalho de Bagnold, incluindo o seu estudo
clássico da física da areia soprada e das dunas do deserto (Bagnold, 1954), o seu
documento clássico sobre as tensões de carga instaladas durante o transporte de
grãos sem coesão em fluidos (Bagnold, 1956). E sua abordagem ao problema do
transporte de sedimentos do ponto de vista da física geral (Bagnold, 1966).
(HUGGETT, 2007, p.147) (Tradução do autor).52

Para Chorley (1975), o sistema geomórfico configura um sistema complexo integrado de
formas de relevo que operam, como numa bacia hidrográfica, segundo características discerníveis:
o input de matéria e energia no sistema possibilita a previsão de sua resposta em termos de
organização interna e ajuste de formas, bem como do output resultante do processo.
Para além das modelizações sistêmicas que foram a pedra de toque dos estudos levados a
efeito pelos geomorfólogos anglo-americanos, Ab’Saber (1969) formula uma concepção
metodológica de orientação sistêmica seminal para a Geomorfologia brasileira, e que se organiza
em três níveis de abordagem. O primeiro nível se encarrega da compartimentação regional do
relevo acompanhada de uma descrição o mais detalhada possível de cada compartimento
identificado. Em um segundo nível é feito o estudo das coberturas superficiais e das superfícies de
erosão associadas e seus depósitos correlativos no intuito de reconstruir aspectos da evolução
quaternária da paisagem. O terceiro nível cuida de entender os processos atuais, em sua dinâmica
e complexidade, procurando averiguar a fisiologia da paisagem da forma mais integrada possível a
partir de dados absolutos sobre as influências climáticas, os regimes hidrodinâmicos e erosivos
associados, bem como acerca da transformação humana no espaço.
O estudo da dinâmica dos sistemas ambientais no âmbito da Geomorfologia também teve
grande repercussão com a proposição de Tricart (1977) em sua abordagem Ecodinâmica, que
diferenciava, segundo graus de instabilidade morfodinâmica, os meios estáveis (pedogênese
suplantando a morfogênese), os meios intergrades (situação de equilíbrio entre pedogênese e
morfogênese) e os meios fortemente instáveis (morfogênese como principal agente de evolução da
paisagem). Tal abordagem, inspirada nos conceitos de bioestasia e resistasia (ERHART, 1966) tem

An early example is Nye’s (1951) application of plasticity theory to the flow of ice sheets and glaciers. Another
case is the work of Bagnold, including his classic study of the physics of blown sand and desert dunes
(Bagnold, 1954), his classic paper on the bedload stresses set up during the transport of cohesionless grains
in fluids (Bagnold, 1956), and his approach to the problem of sediment transport from the viewpoint of general
physics (Bagnold, 1966) (HUGGETT, 2007, p.147)
52
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servido como pressuposto metodológico para uma série de estudos dentro da Geomorfologia
Ambiental, com vasta coleção de adaptações e aprimoramentos. Resulta, em última instância, nas
cartas de fragilidade ambiental, tão aventadas nos estudos em Geografia Física aplicada e de
grande potencial de aplicação no planejamento e gestão territorial.
A abordagem ecodinâmica avança no desenvolvimento de uma concepção ecogeográfica
(TRICART e KIWIETDEJONGE, 1992) que, tal como a Ecologia da Paisagem, coaduna os aspectos
funcionais do ecossistema com a dimensão espacial da Geografia. Discernem três níveis de
organização, quais sejam: (A) Organização da matéria, correspondente às integridades
concernentes ao meio físico; (B) Organização da vida, referente à dimensão biótica dos sistemas
ambientais; (C) Organização social, englobando as diferentes formas de organização social e
econômica segundo um nexo cultural.
Evidente que a breve discussão teórica, produto de trabalho de compilação bibliográfica, não
abarca toda a amplitude da abordagem sistêmica na Geografia e na Geomorfologia em específico.
Orientações como os estudos dos geossistemas, ecologia da paisagem, geoquímica da paisagem,
sistemas de terras, entre outras, revelam um leque de avantajada abertura referente aos estudos
cimentados na concepção sistêmica, que há muito se desapegou do holismo que se voltava para a
idéia de equilíbrio para incorporar elementos do paradigma da complexidade e dos sistemas
caóticos.

4. Considerações finais.
A Teoria Geral dos Sistemas enriqueceu de maneira substancial o arsenal teórico da
Geomorfologia, contribuindo para o avanço desta ciência e abrindo novas perspectivas
interdisciplinares. Ressaltamos, entretanto, sua ênfase exaustiva nos processos biofísicos que, pela
própria dificuldade da prática real de posturas inter e transdisciplinares, apresentam reconhecidas
limitações na integração da esfera socioeconômica, o que, embora gere um sem número de críticas,
também abre novos desafios teóricos e metodológicos que devem partilhar da agenda de geógrafos
interessados nesse campo temático.
No tocante aos objetivos do presente paper, onde a discussão sistêmica foi apresentada em
formato de revisão bibliográfica, pode-se relatar que a aproximação da pesquisa levada a efeito
com a concepção teórica em lume deu conta de fornecer um lastro teórico e metodológico adequado
para o cumprimento dos objetivos estipulados, se prestando de forma auspiciosa para o estudo
integrado da paisagem.
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Resumo
A inserção da pesquisa geomorfológica na esfera da politica pública é importante nos estudos de
planejamento, pois abrange vários procedimentos metodológicos e aplicações técnicas para a interpretação
do relevo e sua configuração na paisagem. Assim, enquanto um componente estratégico para as práticas de
gestão ambiental, as técnicas da cartografia geomorfológica fornecem bases para propostas de
regionalizações, compreensão das dinâmicas superficiais e a forma de atução antrópica no relevo. Desse
modo, objetiva-se comparar os procedimentos metodológicos para a execução da carta geomorfológica nos
documentos de planos diretores e documentos cartográficos disponíveis para a Região de Planejamento
Norte, inserida no municipio de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Logo, com a produção de um mapa
geomorfológico pautado nos aspectos morfométricos, morfográficos, morfocronológicos, morfoestruturais e
morfodinâmicos almeja-se contribuir com produtos cartográficos, que aportem sobre a regulação das
atividades humanas considerando os processos geomórficos e os usos adequados sobre as feições de relevo,
no qual a sociedade organiza suas práticas e atividades econômicas, culturais e sociais.
Palavras-chave: processos geomórficos, gerenciamento ambiental, compartimentação do relevo, plano
diretor participativo.

1. Introdução
A insuficiência da noção de planejamento nos projetos urbanísticos evidencia a escassez do
debate em relação à gestão ambiental nas considerações sobre as características do sistema
natural e a ampliação dos crescentes processos de degradação ambiental causados pelas
atividades antrópicas. Por outro lado, as discussões geomorfológicas vêm incluindo o homem como
agente direto na formação do relevo, de modo tão eficiente quanto os processos evolutivos da
endogenia e da exogenia. Nesse viés, as alterações fisiográficas na paisagem como retificações de
cursos d’água, cortes em encostas e aterramentos, ao serem incorporadas ao sistema
geomorfológico convergem para o redimensionamento dos processos, formas e materiais
envolvidos na morfodinâmica, os quais organizam novas estruturações, funcionalidades, produções
e evolução distintas daquelas encontradas na paisagem original (RODRIGUES, 1997).
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Diante da diversidade de métodos e técnicas, Downs e Booth (2011) asseveram que a
ciência geomorfológica vem evoluindo com o tempo e contribuindo significativamente com os
estudos de planejamento ambiental. Desse modo, a geomorfologia, ao convergir novas formas e
estilos de praticar a pesquisa, associa técnicas e ferramentas para a abordagem das questões
ambientais, direcionando-se como uma ciência explicitamente estratégica capaz de contribuir para
debates como a justiça ambiental e social. Nesse sentido, a atuação do geomorfólogo está cada
vez mais requisitada na atuação das políticas públicas, enquanto um agente empenhado para a
resolução dos problemas ambientais existentes.
Dentre os procedimentos metodológicos para o reconhecimento das geoformas destacamse as técnicas de compartimentação do relevo e sua representação através das cartas
geomorfológicas. Ainda nos primórdios da cartografia geomorfológica brasileira, Moreira (1969) já
destacava a relevância da carta geomorfológica como o documento adequado para ser utilizado na
gestão territorial, desde a execução de obras de infraestrutura e abertura de vias de acesso até a
implantação de indústrias ou residências.
Em complemento ao planejamento ambiental e territorial, o Plano Diretor encarrega-se de
regular as ações dos gestores públicos e sociedade, enquanto instrumento capaz de integrar e
organizar o território. Destarte, o Plano Diretor é apontado como aquele instrumento designado às
políticas de desenvolvimento e expansão urbana, através de diagnósticos, prognósticos e diretrizes,
capaz de assegurar o assentamento urbano e a produção das atividades humanas, em meio às
peculiaridades dos componentes naturais do espaço, promovendo o incremento das funções sociais
pelos agentes públicos, privados e sociedade em geral (BRASIL, 2001).
Para a condução da pesquisa geomorfológica, presente em documentos que versem sobre
o planejamento ambiental e territorial no campo das políticas públicas, o presente paper utilizou-se
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PJF, 2004), do Mapa de Morfologia proposto pela
Prefeitura de Juiz de Fora (PDP/PJF, 2014) como atualização do antigo instrumento, e do recorte
do mapa geomorfológico produzido para a Bacia do Paraibuna (MARQUES NETO et al., 2017),
dispondo a Região de Planejamento Norte (RPN) como área de estudo.

3. Área de Estudo
Juiz de Fora possui área de 1.429,875 km² (PJF, 2004) e está localizada na Zona da Mata
Mineira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população do município
no Censo de 2010 é de 516.247 habitantes, e para o ano de 2017 estima-se 563.769 pessoas.
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Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF, 2014), a área urbana está dividida em oito
Regiões de Planejamento, estabelecidas pelos vetores de crescimento Norte, Nordeste, Leste,
Sudeste, Sul, Oeste, Centro Oeste e Centro e uma região para a área rural denominada como
Distrito. Essas Regiões de Planejamento foram agrupadas pela pertinência de incentivo/restrição
de ocupação e pela convergência de semelhanças das características urbanas, sociais,
econômicos, ambientais e culturais.
A área de estudo se inscreve na Região de Planejamento Norte (RP Norte), que é formada
por 8 Unidades de Planejamento (UP), a saber: Barreira do Triunfo, Benfica, Cachoeira, Dias
Tavares, Igrejinha, Espírito Santo, Represa e Varginha. Nessas Unidades de Planejamento
encontram-se localidades em franca expansão de projetos urbanísticos, com infraestrutura em
crescimento para implantação de loteamentos residenciais, áreas comerciais e industriais,
exemplificadas pelas UPs de Benfica e de Dias Tavares. Destacam-se indústrias como Onduline,
Votorantim Metais, Arcelor Mittal, dentre outras de relevância econômica. Além do potencial
industrial a RP Norte abriga importantes recursos hídricos responsáveis pelo abastecimento do
município, destacando-se o manancial da Represa Dr. João Penido, na UP Represa e na UP
Espírito Santo, onde é realizada a captação no Ribeirão Espírito Santo para a estação Walfrido
Machado Mendonça, no Distrito Industrial, gerando 620 l/s de água tratada, que representa 40 %
do abastecimento público (CESAMA, 2017).
O município de Juiz de Fora está adstrito à região geomorfológica da Mantiqueira
Setentrional, caracterizada por altimetrias médias de 1100 metros, configurando um relevo formado
por colinas alongadas, serras e cristas altas, escarpas e vales retilíneos originados de falhamentos,
sobre substratos rochosos de gnaisses kinzigíticos, quartzitos, granitóides, calcários e rochas
ultrabásicas (GATTO, et al. 1983). Os compartimentos morfológicos da RP Norte caracterizam-se
por tipos de modelados homogêneos de colinas, morros, morrotes e extensas planícies aluviais
vinculadas aos litotipos de ortognaisse tonalítico a granodiorítico, migmatito e intercalações
eventuais de rochas metaultramáficas, anfibolito e granulito presentes no Complexo Juiz de Fora
(CPRM, 2014).
De acordo com Torres (2006) a caracterização climática de Juiz de Fora possui duas
estações bem marcadas, uma de outubro a abril, com temperaturas mais elevadas e maiores
índices pluviométricos e outra, de maio a setembro, com temperaturas mais baixas e menor
presença de chuvas.
Na RP Norte, ainda segundo Torres (2006) a fitofisionomia é dada originalmente, pela
Floresta Estacional Semidecidual. Essa cobertura vegetal na RP Norte apresenta-se fragmentada,
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

326

ISSN:2358-8659

onde as áreas florestadas abrigam-se em topografias mais íngremes, que impedem o avanço das
atividades antrópicas e são cercadas por áreas destinadas às plantações de braqueárias e
eucaliptos.
Essa fragmentação já havia sido pontuada por Valverde (1958) ao constatar por meio de
fotografias áreas, que na região da Zona da Mata havia o predomínio das manchas florestadas nos
topos de morros mais elevados e nas porções mais baixas; a composição vegetal foi sendo
aniquilada pelo avanço do desmatamento em prol do desenvolvimento de atividades de plantio de
café e pastoreio, que foram relevantes para o desenvolvimento econômico da região no final do
século dezenove e início do século vinte.
Na caracterização dos solos proposta pelo Mapa de Solos do Estado de Minas Gerais
(FEAM, 2010), a RPN insere-se em coberturas pedológicas do tipo LATOSSOLO VERMELHOAMARELO, distrófico típico A moderado com textura argilosa.
A figura 1 ilustra a Região de Planejamento Norte, área de estudo do presente trabalho.

FIGURA 1: Localização da Região de Planejamento Norte no município de Juiz de Fora (MG)
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3. O diálogo entre a cartografia geomorfológica e o planejamento

A concepção de ordenamento territorial em Juiz de Fora se iniciou com as primeiras leituras
à luz do planejamento urbano, pelo engenheiro alemão Gustavo Dodt, em 1860. O engenheiro
produziu a primeira planta da cidade, onde insere edificações e principais vias de acesso do
município, apresentando o que já existia construído e propondo novas vias na área central, em uma
perspectiva visando à execução de um plano de expansão urbana.
As informações cartográficas contidas na planta elaborada por Dodt (1860) apresentam
dados representativos para as questões urbanas do período, como a acessibilidade e mobilidade
para escoamento da produção de café e ligação com o estado do Rio de Janeiro. Era uma
cartografia com foco no transporte, isto é, na estrutura viária, onde os componentes da paisagem
como morros, rios e planícies eram vistas como áreas a serem transpostas.
Ao longo do tempo da formação urbana no município, outros projetos foram incorporados a
gestão pública no planejamento, ainda que por ações fracionadas de decretos e leis, a partir da
criação do Código de Obras em 1938. De acordo com Tasca (2010), o Código de Obras de 1938
era composto por 32 capítulos, com o estabelecimento de regras para a ocupação da terra, e
procurou ordenar territorialmente a cidade, referenciando normas técnicas para pedidos de licenças,
arborização, mobiliário urbano e estrutura das edificações.
Enquanto contribuição para as práticas de planejamento territorial por meio de projetos
urbanísticos surge o projeto de Remodelação e Extensão da Cidade de Juiz de Fora, assinado pelo
engenheiro Saboya Ribeiro, entre os anos de 1945 e 1949. Esse plano previa a demolição de
quarteirões para a construção de vias de acesso, projetando assim uma planta cadastral com vistas
à urbanização e extensão da área urbana; todavia, os entraves políticos e de cunho econômico
inviabilizaram a execução do plano. Conforme destaca Abdala (2008, s/p.) "esses projetos lançaram
ideias. Eles podem não ter sido formalizados da maneira como foram desenhados, mas vários deles
chegaram a ser efetivados dentro da condição de cada época". A figura 2 representa o plano
pretendido com o projeto de Saboya Ribeiro.
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Figura 2: Plano de Remodelação e Extensão da Cidade de Juiz de Fora de Saboya Ribeiro

A análise da planta apresentada na figura 2 evidencia a preocupação com o ordenamento
do território, caracterizado pela ação reguladora municipal das atividades produtivas, da
organização das vias de acesso e da distribuição das parcelas de lotes destinados ao assentamento
urbano. Todavia, ao contrário do objetivo colocado por Montañes (1997 apud RODRIGUEZ e SILVA,
2016), como "a regulamentação, controle e promoção da organização territorial, através da
intervenção dos fatores geoecológicos (naturais) e socioeconômicos", no projeto disponibilizado de
Remodelação e Extensão da Cidade de Juiz de Fora, a preocupação com os componentes bióticos
é representada pelas pequenas porções de manchas verdes, correspondendo a parques e à rede
hidrográfica dada pelo rio Paraibuna, sem representar feições de relevo que sobressaem na
paisagem, como o Morro do Cristo e do São Bernardo, dentre outras geoformas presentes no
contexto geomorfológico do município.
O Instituto de Pesquisa e Planejamento (IPPLAN/JF), criado pelo decreto nº 1968, de 29 de
dezembro de 1977, tinha a função de elaboração e supervisão de planos governamentais, bem
como a competência para coordenar obras públicas. Como obras iniciais de execução pelo
IPPLAN/JF, destacam-se o plano diretor de 1992, "Diagnóstico, Análise e Propostas Diretrizes: uma
Primeira Aproximação”, e em 1996, a produção do " Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano",
importantes avanços para o conhecimento físico e territorial do município, com vistas a proposições
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e diretrizes. Entretanto, ambos os planos não foram aprovados, devido a problemas políticos e
administrativos.
Após as eleições de 1996, a nova gestão contrata uma equipe distinta da que concebeu o
Plano Diretor de 1996, e leva ao poder legislativo o "Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano"
(PDDU), criado pela Lei nº 9.811 em 27 de junho de 2000, cujo objetivo foi possibilitar a participação
da sociedade civil e ampliar os debates acerca das demandas sociais, conforme argumenta Oliveira
(2006).
O PDDU constituiu-se num documento legal, organizado em um volume com Proposições e
o Diagnóstico Físico e Territorial. Nesse documento oficial são apresentados os levantamentos
físicos (estrutura geológica, cobertura pedológica, relevo, bacias hidrográficas, cobertura vegetal) e
as formações históricas e espaciais, que organizaram o território municipal. A integração sistemática
do meio biótico com as transformações antrópicas na paisagem está na contida na Carta
Geotécnica de Aptidão para Assentamento Urbano, que fornece "dados das diferentes aptidões do
meio físico para o assentamento, contribuindo, particularmente, para a formulação de diretrizes e
adensamento urbano" (PJF, 2004, p. 222).
Diante disso, para a produção da carta em questão, o procedimento metodológico utilizouse de mapas temáticos classificados como de Ordem I, que agrupa atributos de Geologia,
Declividade e Amplitude Topográfica, Ocupação do Solo, Áreas de Interesse Paisagístico e
Histórico, Equipamentos de Grande Porte, Áreas Protegidas de Interesse e a Proteger, Sítio/Aterro
Sanitário, Áreas Institucionais, Áreas Potenciais de Risco e Bacias de Mananciais com ou sem
Legislação.
Nessa configuração da produção da Carta Geotécnica de Aptidão para Assentamento
Urbano, fica revelado o método para a interpretação das feições de relevo, designado pela
associação dos atributos de altimetria e da carta de declividade, os quais caracterizam os dados
elementares na diferenciação de níveis topográficos na organização dos tipos de setores de relevo,
demonstrados no quadro 1.

Unidades

I

QUADRO 1
Setores do Relevo organizados pelo PDDU,2000.
Aptidão ao
Setores
Características
assentamento
Amplitudes
predominantes ate 40m.
Colinas
Declividade até 15%,
eventualmente acima,
até no máximo 30%.

Observações
Constituídas
predominantemente
de rochas do tipo
de Gnaisse e solos
derivados.
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II

III

Morrotes
baixos,
médios e
altos

Morros
baixos

Amplitudes
predominantes ate 40m.
Declividades
predominantes entre
15% até 30%.
Amplitudes entre 80m e
100m. Eventualmente
até 150m, desde que
contenham 60% de
porções de encostas
com declividades entre
0 e 30%; e até 5% de
porções de encostas
com declividade acima
de 50%
Amplitudes até 200m,
desde que contenha até
75% de porções de
encostas com
declividades entre 0 e
30%; e até 5% de
porções de encostas
com declividades acima
de 50%.

IV

Morros altos

V

Planícies
Aluvionares

Áreas planas com
terraços,lençol freático
pouco profundo;

Serras
Escarpas

Amplitudes acima de
200m. Declividades
predominantes entre 30
e 50%. Grandes
parcelas de áreas com
declividades acima de
50%.

VI

Áreas passíveis de
ocupação .
Restrições desde
localizadas, sérias e
severas.

--

Constituídas
predominantemente
de rochas do ripo
de kinsigitos e
solos derivados.

Constituídas
predominantemente
de rochas do tipo
charnokitos e solos
derivados.

Constituídas
predominantemente
de sedimentos
aluvionares

Áreas Impróprias

--

Fonte: PJF (2004)

A observação ao quadro 1 mostra o quanto os atributos morfométricos foram determinantes
para compartimentação morfológica em detrimento de outras informações. A ausência da
representação cartográfica desses setores dificulta o reconhecimento espacial das feições de relevo
proposta, bem como as correlações entre as áreas mais íngremes e a forma como ocorreu a
ocupação antrópica nas encostas e nas planícies.
Como proposta de atualização e revisão do PDDU (PJF, 2004) a Prefeitura de Juiz de Fora
organiza o Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora (PDP/JF) e disponibiliza em meio eletrônico
os mapas temáticos de infraestrutura, meio físico e de estudos de densidade demográfica (PJF,
2014). Com relação ao expediente do presente trabalho, o produto relacionado ao levantamento
das geoformas corresponde ao Mapa de Morfologia. Cabe ressaltar que a proposta encaminhada à
Câmara Municipal de Juiz de Fora ainda não foi aprovada pelo Poder Legislativo.
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Com relação ao procedimento de compartimentação do relevo no Mapa de Morfologia (PJF,
2014), sua concepção se pautou na adaptação do protocolo proposto Silva (2002), que distingue as
categorias através do cálculo de desnivelamento altimétrico, dado pela diferença entre os valores
das curvas de nível de valor altimétrico mais elevado e o valor da última curva de nível antes da
confluência da drenagem coletora. Com a aplicação desse método, a representação gráfica do
documento final aduziu as formas de relevo por manchas poligonais diferenciadas em cores
graduais, de igual modo para a simbologia das represas de São Pedro e Dr. João Penido, conforme
figura 3.

Figura 3: Mapa de Morfologia para a Região de Planejamento Norte.

Para a obtenção das feições de relevo representativas para a RP Norte adotou-se o
Mapeamento Geomorfológico desenvolvido para a Bacia do Paraibuna, proposto por Marques Neto
et al. (2017), que se basearam na proposição de Nunes et al. (1994) para a sistematização da
seguinte rotina:
(1) estabelecimento do nível taxonômico e compartimentação do relevo segundo
seus tipos genéticos (modelados de dissecação, agradação, dissolução, etc.) em
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consonância aos padrões de formas semelhantes de Ross (1992); (2) trato
morfométrico e organização da matriz de dissecação; (3) representação de formas
e processos através de símbolos (4) organização da legenda e representação
cartográfica (MARQUES NETO et al., 2017, p. 69).

Nesse caso, para fins de uma visualização mais adequada da informação, o mapa
geomorfológico da RP Norte foi desagregado da sua legenda, a fim de garantir a perspicuidade das
informações sobre os distintos tipos de modelados e suas correlações com a litologia, cronologia e
aspectos da dinâmica superficial. Embora exista a ênfase para uma determinada informação em
detrimento de outra, o método mostra-se eficiente para a produção de cartas desse gênero. Desse
modo, o Mapa Geomorfológico da RP Norte pode ser visualizado pela figura 4 e sua respectiva
legenda pela figura 5.

Figura 4 - Mapa Geomorfológico da Região de Planejamento Norte, adaptado de Marques Neto et. al. (2017)

As cartas geomorfológicas tornaram-se documentos essenciais para o mapeamento das
formas, processos e depósitos na paisagem, pois sua representação assegura a comunicação e
análise eficaz dos resultados encontrados, conforme destaca Cunha (2012).
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

333

ISSN:2358-8659

Desse modo, devido à propriedade da ciência geomorfológica em fornecer embasamento
teórico, técnicas, procedimentos metodológicos, promover o debate no campo do planejamento e
estar capacitada para guarnecer medidas de conservação dentre outros, Brunsden (2003) confere
às cartas geomorfológicas, ampla aplicabilidade e utilidade aos geólogos, engenheiros, gestores,
assessores jurídicos, no desenvolvimento de suas pesquisas e trabalhos. Otto e Smith (2013)
corroboram esse pensamento ao inserirem o produto cartográfico como ferramenta preliminar para
o manejo de terras, riscos geológicos, sendo capazes de promover a correlação com outros
campos, que atuem com a pesquisa ambiental, ecologia da paisagem, florestas ou coberturas
pedológicas.
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Figura 5: Legenda expandida do Mapa Geomorfológico da Região de planejamento Norte
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Entretanto, Cunha et al. (2003, p.2) apontam para a complexidade desse tipo de
mapeamento, pois "o relevo apresenta uma diversidade de formas e de gênese, as quais são
geradas por complicados mecanismos que atuam no presente e que atuaram no passado". Os
autores supramencionados acrescentam ainda sobre a dificuldade em representar em um único
documento todos os componentes inerentes a execução da carta geomorfológica, assim como a
pluralidade de técnicas, escala de trabalho e o objetivo de quem se empenha na produção do tipo
de carta em questão.
Diante dessa complexidade, Paron e Smith (2008) estimulam a confecção e avaliação do
documento representativo das feições de relevo em ambiente digital, por meio do Sistemas de
Informação Geográfica, o qual permite a aplicação de técnicas e interpretação de forma interativa
dos resultados pelos usuários finais. Segundo o IBGE (2009) o uso das geotecnologias na análise
da paisagem contribui para os estudos que envolvem a geomorfologia no sentido de obtenção de
novas aplicações, precisão das análises, meio de investigação e testes e avultamento da
capacidade de processamento das informações distribuídas no banco de dados.
Retornando ao debate sobre o encadeamento da apresentação do mapa de geomorfologia
nos documentos destacados anteriormente no presente paper, na análise do PDDU (PJF, 2004) a
ausência da carta geomorfológica impede a comparação metodológica e, ainda, compromete a
leitura das feições de relevo e suas interações através de um documento que pode ser utilizado na
gestão e na tomada de decisões pelo Poder Público, em conjunto com a sociedade.
Já o Mapa de Morfologia produzido para a atualização do Plano Diretor municipal, representa
o primeiro passo para o conhecimento da distribuição de formas de relevo por um documento
cartográfico, embora o atual estágio do mapa não envolva amplamente os fundamentos
morfográficos, os aspectos da morfoestrutura, a morfografia, a cronologia, a gênese e os processos
da dinâmica superficial, previstos por Tricart (1965).
Por outro lado, o mapa geomorfológico da RP Norte evidencia o aprofundamento de técnicas
e a apresentação de uma legenda, associando os componentes presentes nas geoformas e os
processos antropogênicos na paisagem. Esse documento torna-se eficiente para a regionalização
de áreas, pois permite ao gestor agrupar características semelhantes da paisagem e direcionar
atividades antrópicas que condizem com o tipo de modelado e suas interações.

4. Considerações Finais
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A RP Norte destaca-se como um vetor de crescimento urbano relevante em Juiz de Fora,
devido às suas configurações para a expansão industrial e por sua potencialidade ambiental, no
qual as políticas públicas devem estar pautadas no gerenciamento e regulação das atividades
humanas, por meio de instrumentos de gestão ambiental e territorial, como o Plano Diretor e
inclusive por pesquisas desenvolvidas no meio acadêmico. Nesse sentido, as metodologias para a
compartimentação do relevo devem amparar-se em técnicas eficazes de representação, para o uso
de uma simbologia adequada para os elementos naturais e a inserção das transformações
antrópicas. Desse modo, ressalta-se da produção de documentos cartográficos, como as cartas
geomorfológicas. (reveja essa frase. Parece que está faltando alguma coisa)
A representação dos processos, materiais e formas através das técnicas da cartografia
geomorfológica possibilitaram a organização do conhecimento físico-territorial do município, e
especificamente na RP Norte, pela distinção dos tipos genéticos de modelados agradacionais ou
denudacionais impressos na paisagem.
A carta geomorfológica também evidencia, dentre outros atributos, as ocupações
antropogênicas, as quais foram representadas por hachuras na carta geomorfológica da RP Norte,
que ocorrem majoritariamente em morfologias de acumulação, destacando a valorização e a busca
por essas formas de feições para a implantação de empresas do setor industrial nessa região, e por
outro lado, as ocupações das vertentes e encostas com realização de cortes e terraceamentos para
a ocupação residencial e outros usos, provocando a impermeabilização das mesmas, o que
desencadeia alterações na dinâmica superficial, como as taxas de escoamento e infiltração da água
e, consequentemente, incrementando os processos erosivos nesses locais.
Diante da discussão geomorfológica, tanto em documentos oriundos da gestão pública
quanto da pesquisa acadêmica, fica perceptível a necessidade da inserção desse tema nas pautas
de estudos sobre planejamento ambiental e territorial, consorciado com os procedimentos
metodológicos e técnicas para o levantamento do relevo, de modo que assegurem a representação
dos sistemas de morfologias originais e antropogênicas, respeitando os limites ambientais para a
efetivação lúcida das demandas sociais sobre o espaço.
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Resumo: A cartografia geomorfológica vem corriqueiramente sendo ressaltada em diversos artigos e
pesquisas científicas consernentes às ciências ambientais e ao planejamento em suas distintas esferas de
atuação. Isso se deve ao fato de ser extremamente relevante o conhecimento dos potênciais e restrições
geodinâmicas de um determinado ambiente natural frente às diversificadas formas de interferência impostas
pelos interesses oriundos da esfera sócioeconômica. Por ser portadora de relevantes informações tangentes
aos aspectos morfográficos, morfométricos, morfogenéticos e morfocronológicos, as cartas geomorfológicas
assumem substancial papel no conhecimento das dinâmicas e processos que cosubstaciam os aspectos
paisagísticos de determinada região, sendo assim uma salutar ferramenta para o embasamento da tomada
de decisão acerca da disposição espacial das distintas formas de interferência a serem implementadas.
Frente a este contexto de expansão crescente da demanda pelos referidos documentos cartográficos, e
considerando a carência por mapeamentos sistemáticos existente no Brasil, a presente comunicação tem
como escopo principal a elaboração da carta geomorfológica do município de Rio Novo – MG. Para tanto,
aparou-se nos preceitos teóricos referentes à abordagem sistêmica da realidade, tomando como referência o
sistema metodológico classificatório dos fatos geomorfológicos de Nunes et.al (1994), elaborado no âmbito
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, procurando realizar as cabíveis adaptações para que a
metodologia melhor abarcasse a realidade geomorfológica local. Para o estabelecimento das nomenclaturas
dos modelados de dissecação tomou-se como referência a metodologia do IPT (1981). A legenda carta
geomorfológica de Rio Novo foi apresentada a parte, conforme prescrito por Nunes et.al (1994). Como
objetivos específicos intenta-se que a mesma possa servir de incentivo e subsídio ao planejamento das
interferências a serem impostas aos sistemas naturais no município, bem como possibilite uma compreensão
mais apurada acerca das dinâmicas e processos geomorfológicos responsáveis pela conformação das
paisagens rionovenses.
Palavras-chave: Cartografia Geomorfológica – Planejamento – Rio Novo

1. Introdução
As pressões constantemente impetradas sobre a esfera ambiental oriundas de sua relação
conflituosa com a esfera socioeconômica tornam o planejamento, em seus mais distintos ramos de
atuação, uma importante atividade no que tange ao gerenciamento das intervenções antrópicas
impostas aos sistemas ambientais. A percepção dessa importância de se adequar as interferências
a serem instituídas em determinada realidade com as características geodinâmicas do contexto em
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questão, conforme aponta Saadi (1996), são oriundas das corriqueiras experiências onde a falta de
racionalidade no uso e ocupação dos ambientes naturais corroboram a ocorrência de tragédias.
Nesse contexto, o autor ressalta a crescente atenção facultada a geografia física, mais
especificamente à geomorfologia, no que se refere ao controle e monitoramento ambiental, bem
como avaliação e controle de riscos ambientais. Segundo o mesmo, essa contribuição está
associada, entre outras, à possibilidade de representação dos fatos referentes aos processos e
dinâmicas inerentes ao relevo proporcionada pela cartografia geomorfológica, sendo esta retratação
dos compartimentos e formas resultantes dos processos geomorfológicos atuantes, o primeiro
momento do planejamento.
Apesar dos atuais avanços tecnológicos referentes ao processamento de informações
geográficas proporcionados pelo surgimento de diversos e sofisticados softwares e hardwares,
representar cartograficamente o relevo trata-se de um processo complexo e demorado, quer seja
pela constante necessidade de se realizar adaptações às metodologias acolhidas, uma vez que não
se dispõe de uma que abarque as distintas realidades geomorfológicas (ROSS, 1991;
ARGENTO,1995), ou pelo simples fato de que “a cartografia geomorfológica constitui-se em um tipo
de mapeamento cuja complexidade é inerente ao próprio objeto de representação” (CUNHA, et.al
2003), uma vez que o relevo é caracterizado por diversificadas formas e processos genéticos,
tratando-se assim de uma atividade que demanda conhecimento técnico específico.
A complexidade de elaboração associada aos custos faz com que a disponibilidade de
mapeamentos geomorfológicos sistemáticos no Brasil seja escassa, existindo estudos isolados e
em escalas pequenas ou médias, sendo muitas vezes sua utilização incompatível com o objetivo
de determinados projetos a serem desenvolvidos, sendo assim deveras salutares as iniciativas em
prol da elaboração de cartas que subsidiem o planejamento em escala local. A exceção faz-se aos
estudos desenvolvidos pelo projeto RADAMBRASIL (1983) realizado entre as décadas de 1970 e
1980, os desenvolvidos pela CEPLAB (1980) na Bahia e o mapa geomorfológico do Estado de São
Paulo, na escala de 1:500.000, desenvolvido por Ross e Moroz (1997) utilizando imagens de radar
do Projeto RADAMBRASIL. Frente a essa realidade, os municípios de menor abrangência territorial,
ao almejarem a elaboração de seus respectivos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano
acabam por se deparar nessa inexistência de bases cartográficas compatíveis com a escala
territorial municipal, fazendo-se necessária a elaboração das mesmas, tendo como consequência o
aumento da complexidade de elaboração do plano de desenvolvimento, bem como aumentando
ainda mais os custos.
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Segundo o artigo 41 do Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), em consonância com o artigo
182 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL 1988), apenas municípios com população superior a
vinte mil habitantes são obrigados a elaborar seus respectivos planos diretores, excetuando alguns
casos específicos, como aqueles de vocação turística. Essa não obrigatoriedade associada aos
custos de elaboração, ao que parece, faz com que muitos municípios pequenos, que muitas vezes
tem como principal fonte de receita o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), deixem de
elaborar o referido documento, ficando susceptíveis às consequências da ocupação desordenada
dos ambientes naturais, por não possuírem fontes de informações sobre as restrições geodinâmicas
vigentes em seus respectivos territórios. Frente a esta realidade, a presente comunicação tem como
objetivo principal a elaboração da carta geomorfológica do município de Rio Novo-MG. Como
reflexo, almeja-se que o documento cartográfico gerado possa subsidiar o uso e ocupação do
território, bem como possibilitar uma compreensão mais apurada acerca das dinâmicas e processos
geomorfológicos responsáveis pela conformação das paisagens rionovenses.

2. Metodologia

A partir da concepção sistêmica dos fatos geomorfológicos (CHRISTOFOLETTI, 1999), para
elaboração da carta geomorfológica do município de Rio Novo-MG, adotou-se o sistema
metodológico desenvolvido no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (NUNES et.al
1994), com as devidas adaptações à metodologia acolhida, visando que esta melhor contemple a
realidade apresentada pelo município. Conforme prescrito por Nunes et.al (1994), a primeira etapa
para o cumprimento dos desígnios apetecidos trata-se da aquisição e organização do banco de
dados e informações geográficas pertinentes à área contemplada pela pesquisa. Dessa forma,
como base planialtimétrica usufruiu-se das cartas topográficas em escala 1:50.000 elaboradas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), folhas Paiva (SF-23-X-D-I-3), Rio Pomba (SF23-X-D-I-4) e São João Nepomuceno (SF-23-X-D-IV-2). A carta de declividade foi composta a partir
de dados de radar SRTM disponibilizados pelo serviço geológico norte americano, sendo os
intervalos arranjados da seguinte forma: <3%; 3 – 9%; 9 – 15%; 15 – 30%; 30 – 45%; >45%.
Visando a individualização das formas que compõem o relevo rionovense foram aferidas a
profundidade de dissecação, compreendida como a amplitude altimétrica entre os topos de morros
e os fundos de vale de referência, e a dimensão interfluvial, extensão da faixa divisória verificável
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entre as linhas de drenagem posicionadas na base de duas vertentes opostas ou entre duas
nascentes. As referidas mensurações se deram no plano das unidades de relevo, compreendendo
todas as geoformas denudacionais do território municipal. Posteriormente, os referidos parâmetros
foram, conjuntamente à carta de declividade, interpretados para a distinção dos modelados de
dissecação e de agradação, sendo estes a base para o estabelecimento dos padrões de formas
semelhantes em consonância aos níveis taxonômicos de Tricart (1965), adaptados por Ross (1992).
Para o estabelecimento das nomenclaturas dos modelados de dissecação tomou-se como
referência a metodologia do IPT (1981).
Conforme proposto por Nunes et.al (1994), procedeu-se a inserção de símbolos alfanuméricos sobre cada geoforma denudacional visando especificar suas características. Foi adotado
o sistema de letras padrão iniciado por letra maiúscula que distingue os modelados de dissecação
(D) e agradação (A) e seguido pelas minúsculas específicas às formas de relevo mapeadas. A
simbologia binária associa os padrões de forma, estabelecidos segundo os tipos genéticos, à
morfometria das morfologias denudacionais, sendo o primeiro dígito referente à dimensão
interfluvial e o segundo à profundidade de dissecação. Para estampar feições de relevo e processos
não passiveis de representação na escala adotada, como capturas fluviais e meandros
abandonados, por exemplo, foram inseridos símbolos representativos dos mesmos.
As informações foram digitalizadas a partir do software ArcGis10, apresentando-se, em
consonância ao proposto por Nunes et.al (1994), a legenda em quadro a parte com intuito de facilitar
sua interpretação, uma vez que se trata de um documento cartográfico portador de um grande
número de informações. Sincronicamente aos procedimentos de gabinete foram realizadas
incursões a campo para coleta de informações in locu e validação das interpretações levadas a
efeito ex situ.

3. Caracterização da Área

O município de Rio Novo está localizado na microrregião de Juiz de Fora, inserida, por sua
vez, na mesorregião da Zona da Mata Mineira. Sua localização pode ser estabelecida entre as
coordenadas geográficas 21º20’30” e 21º37’00” de latitude sul (S) 43º19’30” e 42º57’30” de
longitude oeste (W), aproximadamente, conforme ilustra a figura 01. O início do processo de
ocupação da região se deu em meados do século XIX, a partir da fundação do município por
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desbravadores que infiltraram a Província das Minas Gerais a procura de riquezas minerais e terras
férteis para implementação de lavouras. Possui área equivalente a 208Km², sendo cortado pelas
rodovias estaduais MG-126, MG-133 e MG-353. De acordo com Censo 2010, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente o município de Rio Novo possui
8.675 habitantes, apresentando densidade populacional equivalente a 41,6 habitantes/km². A
economia da cidade é voltada para atividades relacionadas à prestação de serviços e ao setor
agrícola.
A área da presente pesquisa tem no rio Novo sua drenagem de referência, sendo este um
importante afluente do rio Pomba, pertencente à bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, um dos
principais sistemas de drenagem que compõem a região hidrográfica do Atlântico Sudeste
brasileiro. O rio Novo tem sua nascente principal localizada no compartimento meridional da Serra
da Mantiqueira, nos limites do município de Antônio Carlos, a uma altitude aproximada de 1200
metros, sendo sua foz posicionada no município de Cataguases, 200 metros acima do nível
oceânico.

FIGURA 01: Localização do município de Rio Novo – MG.
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O clima de Rio Novo apresenta duas estações bem definidas: uma, que vai de outubro a
abril, com temperaturas mais elevadas e maiores precipitações pluviométricas, e outra de maio a
setembro, mais fria e com menor presença de chuvas. De acordo com a classificação de W.
Koeppen, é designado como do tipo Tropical Úmido-Seco (Cwa), de inverno seco e verão chuvoso,
com quatro a cinco meses secos, ou seja, um clima mesotérmico com verões quentes e estação
chuvosa também no verão, controlado pelas massas de ar Polar Atlântica e Tropical Atlântica, sendo
os deslocamentos dessas massas de ar responsáveis pelas variações sazonais entre as estações
úmidas e secas observadas no município.
Rio Novo está situado no setor central da província Mantiqueira em litologias do Complexo
Juiz de Fora, sendo estas, segundo o mapeamento geológico levado a efeito pela Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG, 2013), compostas por rochas
metamórficas, de idade paleoproterozóica, incluindo litotipos de ampla variação composicional,
sendo basicamente constituído por ortogranulitos enderbíticos a charnockitos, com tipos graboicos
subordinados. Conforme o relatório que acompanha o referido mapeamento, a complexa história
evolutiva dessas rochas, envolvendo dois pulsos metamórficos de alto grau levou à total obliteração
das texturas e estruturas originais. Ainda segundo o mapeamento da CODEMIG (2013), o Complexo
Juiz de Fora é constituído de rochas que podem ser agrupadas em três distintas tendências: rochas
intermediárias a ácidas calcioalcalinas, rochas básicas toleíiticas e rochas básicas de afinidade
alcalina.
Como corroboração da incidência do embasamento geológico supracitado em associação
com o regime climático vigente, tem-se na região a ocorrência de um tipo de relevo amplamente
difundido no domínio tropical atlântico, caracterizado por Ab’Saber (1966) como Domínio dos “Mares
de Morros” Florestados. Estes ambientes são definidos por se tratarem de zonas de decomposição
profunda das rochas, o que viabiliza a formação de mantos de intemperismo também profundos
com saprolitos bem desenvolvidos. Esses saprolitos ocasionalmente se pedogenizam em
Latossolos ou coberturas argilosas latossólicas. Dessa forma, no tangente aos aspectos
pedológicos, segundo o Mapeamento de Solos do Estado de Minas Gerais (UFV, 2010), a área
compreendida pelo município de Rio Novo tem como predominância a ocorrência de Latossolo
Vermelho-Amarelo distrófico, textura argilosa e típica argilosa, e horizonte A moderado.
O município de Rio Novo encontra-se situado na região da Mata Atlântica, ou domínio dos
“mares de morro” florestados (AB’SÁBER, 1966). O padrão climático local, associado ao relevo
predominantemente composto por morros, bem como a presença de Latossolos, engendravam na
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região uma cobertura florestal compatível como substrato argiloso existente. Segundo o Manual
Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), essa cobertura vegetal característica era composta
por Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia), tendo sido amplamente
suprimida no território municipal para dar espaço ao cultivo de pastagens com gramíneas exóticas.

4. Resultados e Discussões

Conforme anteriormente mencionado, o território do município de Rio Novo encontra-se
inserto no contexto dos Mares de Morros Florestados (AB’SÁBER, 1996), tendo como importante
condicionante da conformação das características expressas pelo relevo local a disposição das
linhas de falha do Domínio das Faixas de Dobramentos Remobilizados, no contexto geomorfológico
referente às Serranias da Zona da Mata Mineira (GATTO et al,1983). A referida influência pode ser
constatada ao se observar a orientação na qual está disposto o leito fluvial do ribeirão Caranguejo,
importante afluente do rio Novo que drena parte considerável do território do município, este
obedecendo sentido sudoeste, em conformidade com a orientação estrutural predominante.
O território municipal encontra-se posicionado no contexto do médio rio Novo, sendo a
geomorfologia local caracterizada pela presença de morfologias mamelonizadas oriundas do
intenso processo de dissecação e degradação do relevo ocorrido no período quaternário. Sobre
esse contexto regional Gatto et al (1983) esclarece que a presença de colinas e cristas mais ou
menos alinhadas retrata “o alto controle geológico disposto em um conjunto de falhas e fraturas”
(GATTO et al,1983), refletindo assim um forte controle estrutural, uma vez que as referidas feições
geomorfológicas possuem orientação predominante arranjada sob influências das principais falhas.
Perturbações tectônicas cenozoicas ocorridas na região podem ser verificadas pela presença de
vales estruturais e escarpas escalonadas e desalinhadas (GATTO et al,1983).
A partir da análise da carta geomorfológica do município de Rio Novo (Figura 02) nota-se
claramente que o relevo local tem como condicionante de sua expressão espacial a orientação das
estruturas, predominantemente dispostas no sentido nordeste/sudoeste, havendo também a
ocorrência de orientações no sentido noroeste/sudoeste, estas oriundas de campos de tensão
neotectônicos mais recentes. Dessa forma, sob a influência do contexto estrutural anteriormente
destacados, tem-se no município um relevo caracterizado pela ocorrência de três distintos tipos de
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modelados de relevo: modelados de acumulação, modelados de dissecação homogênea e em
controle estrutural.

FIGURA 02: Carta Geomorfológica do município de Rio Novo.
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Figura 03: Legenda da carta geomorfológica do município de Rio Novo.

Os modelados de dissecação homogênea (D) são tipificados por sua ampla difusão pelo
território municipal. Tem-se nessa tipologia de modelado a ocorrência de morros, diferenciados
conforme sua morfologia, posicionamento na paisagem e intensidade do processo de dissecação
em, respectivamente, morros alongados (Dma), morros interfluviais alongados (Dmia) e morros
profundamente dissecados (Dmpd). Os morros interfluviais alongados foram assim denominados
por estarem posicionados no interflúvio da bacia hidrográfica do rio Novo, que demarca os limites
municipais a norte. Quanto aos morrotes (Dmr), tratam-se de morfologias mamelonares rebaixadas
pelo intenso trabalho de dissecação fluvial imposto à região em caráter mais homogêneo,
dendritificando os padrões de drenagem. Em associação às morfologias anteriormente descritas
tem-se a ocorrência de colinas (Dc), estas tratando-se de feições de tamanho e largura variável
posicionadas em segmentos inferiores das vertentes, ocorrendo associadas espacialmente aos
morros e morrotes, comportando materiais de granulometria arenosa e argilosa. Os morros
existentes no município possuem topos mais ou menos alinhados, denotando a ação da intensa
dissecação fluvial, sendo o isolamento dessas morfologias uma consequência do referido processo
de dissecação. Todos os modelados de dissecação anteriormente mencionados tratam-se de
morfologias mamelonares produtos da dissecação quaternária, majoritariamente.
Os modelados de dissecação em controle estrutural (DE) são representados por morfologias
de tipicidade montanhosa localizadas na porção sudeste do município. Esse conjunto de
morfologias é composto por serras alongadas, sob influência de controle estrutural, caracterizadas
pela presença de cristas e vales estruturais. Associados à essas morfologias tem-se a ocorrência
de patamares de relevo reafeiçoados pelo intenso processo de dissecação fluvial, dando origem a
formas de relevo com atributos característicos de morros, aqui denominados patamares
reafeiçoados em morros (Dprm)
Integrando a classe dos modelados de Agradação (A) foram discernidos no território
rionovense três distintas categorias de planícies: (1) As planícies fluviais (Apf), sendo caracterizadas
por áreas planas resultantes de acumulação fluvial sujeita a inundações periódicas, correspondendo
às várzeas atuais e tendo sua ocorrência vinculada aos vales com preenchimento aluvial; (2) As
planícies fluvio-lacustres antropogênicas (Apfla), que tem sua gênese associada aos processos de
acumulação fluvial e lacustre antropogênica, sendo sujeitas a inundações periódicas e com
barramentos, formando lagos; (3) Planícies fluviais associadas a terraços, que têm sua ocorrência
circunscrita aos vales com preenchimento aluvial, contendo material fino a grosseiro, pleistocênico
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e holocênico. São identificados em conjuntos devido à limitação de representação nesta escala de
mapeamento.

5. Considerações Finais

O sistema classificatório dos fatos geomorfológicos empregado na elaboração da carta
geomorfológica do município de Rio Novo-MG se mostrou devidamente congruente, viabilizando o
cumprimento efetivo dos objetivos almejados na presente comunicação, uma vez que possibilitou a
elaboração de um documento cartográfico que cumpre devidamente os quesitos técnicos
consensualmente imprescindíveis para a caracterização do mesmo, apresentando aspectos
referentes às informações morfográficas, morfogenéticas, morfométricas e morfocronológicas,
valendo para tanto de distintas estratégias, como por exemplo a utilização de simbologias lineares
e pontuais para representação de feições e aspectos geomorfológicos que, devido às limitações
impostas pela escala utilizada, não são passíveis de representação a partir de sua poligonização.
Por fim, enfatiza-se a relevância da cartografia geomorfológica como subvenção à tomada de
decisão acerca das interferências a serem impetradas aos sistemas ambientais, uma vez que o
referido documento é representativo do quadro geomorfológico regional, cumprindo assim o objetivo
ora almejado de fornecer um documento cartográfico capaz de subsidiar o planejamento da
paisagem.
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ALTERAÇÃO DO PERFIL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU (RJ)
A PARTIR DE REPRESENTAÇÕES DA PAISAGEM
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Resumo
Situado na região das Baixadas Litorâneas, no estado do Rio de Janeiro, o município de Casimiro de Abreu
apresenta pouco destaque populacional e econômico até a década de 1970, quando melhorias nas condições
de acesso auxiliaram para a intensificação dos fluxos em direção a essa região de governo. Até o fim da
primeira década do século XXI, o turismo se desenvolvia no referido município de maneira insipiente. Na
presente década é possível observar uma alteração no enfoque de políticas públicas e a inserção de outros
agentes turísticos, que passam a valorizar novos recortes da paisagem. Dessa forma, estabelecemos como
objetivo principal do artigo identificar as condicionantes que provocaram a modificação do perfil turístico de
Casimiro de Abreu, e como objetivos específicos compreender a importância do conceito de paisagem para
a Geografia e sua apropriação pelo turismo, bem como analisar a utilização das imagens representativas para
o convencimento do turista em potencial. O artigo encontra-se estruturado em três partes, onde a primeira
situa o município de Casimiro de Abreu; na segunda parte iniciamos a discussão a respeito do conceito de
paisagem e sua aproximação com a Geografia; por fim, tratamos do papel exercido pela comercialização de
imagens da paisagem para a modificação das modalidades turísticas.
Palavras-chave: Turismo; Casimiro de Abreu; Paisagem; Representações; Baixadas Litorâneas.

1.

Introdução
O município de Casimiro de Abreu, distante cerca de 135 km da capital estadual, a cidade

do Rio de Janeiro, possui historicamente pouca expressividade populacional e econômica, tanto do
contexto do estado quanto se analisada a escala regional, ficando a retaguarda de municípios mais
dinâmicos.
A década de 1990 marca um momento de mudanças significativas na estrutura interna
casimirense, visto que, em função de sua localização privilegiada e o consequente recebimento de
recursos advindos do setor petrolífero, este município fluminense passa a contar com receitas nunca
antes vistas, verificando um processo de crescimento populacional nas décadas seguintes.
O turismo surge de forma insipiente em Casimiro de Abreu, com a valorização de recortes
da paisagem selecionados por agentes atuantes neste setor. Dessa forma, o objetivo principal deste
artigo é identificar as condicionantes que provocaram a modificação do perfil turístico de Casimiro
de Abreu, de forma mais nítida a partir da segunda década do século XXI, e como objetivos
específicos compreender a importância do conceito de paisagem para a Geografia e sua
apropriação pelo turismo, bem como analisar a utilização, pelos agentes turísticos, das imagens
representativas da paisagem, buscando o convencimento do turista em potencial.
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Para que sejam obtidos resultados satisfatórios em relação aos objetivos propostos, a
metodologia consiste no levantamento bibliográfico pertinente às temáticas abordadas, a realização
de trabalhos de campo em Casimiro de Abreu entre os anos de 2013 e 2017, e entrevistas com
representantes de empresas que atuam no referido município.
O artigo encontra-se dividido em três partes, onde a primeira situa o município de Casimiro
de Abreu, apresentando aspectos relacionados a sua localização, ocupação de seu território, bem
como as dinâmicas populacional e econômica; na segunda parte iniciamos a discussão a respeito
do conceito de paisagem, identificando o momento de seu surgimento e o contexto em que isso
ocorreu, para em um momento seguinte apresentar sua aproximação com Geografia e as variadas
concepções desenvolvidas pelas correntes do pensamento da referida ciência; por fim,
investigamos a alteração do perfil turístico municipal, através da comercialização de imagens
contendo representações da paisagem, desde os cartões postais até os meios virtuais, identificando
ainda a inserção de novos atores no desenvolvimento desta atividade.

2.

Situando o município de Casimiro de Abreu
Oriundo do bloco territorial de Cabo Frio e localizado na mesorregião das Baixadas

Litorâneas, no estado do Rio de Janeiro, o município de Casimiro de Abreu foi instalado no ano de
1859. O referido município possui, além da sede municipal, outros três distritos: Barra de São João,
Professor Souza e Rio Dourado (mapa 1).
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Mapa 1: Divisão distrital do município de Casimiro de Abreu. Fonte: Secretaria de Agricultura de Casimiro de Abreu.
Elaborado por NUNES, 2014.

O crescimento populacional (gráfico 1) e econômico casimirense, bem como dos demais
municípios pertencentes a esta região de governo, se intensificou, segundo Marafon et al. (2011),
após a inauguração da Ponte Rio-Niterói, que data da década de 1970, assim como da
pavimentação da BR-101, que facilitaram o acesso às Baixadas Litorâneas. Mais recentemente,
outros fatores contribuíram para a intensificação das dinâmicas populacional e econômica, um
exemplo é a emergência, na década de 1990, do setor petrolífero, com destacada influência na
região, visto que quatro de seus municípios (Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu
e Rio das Ostras) estão na denominada Zona de Produção Principal, recebendo assim valores
elevados oriundos de royalties do petróleo.
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Gráfico 1: População residente em Casimiro de Abreu. Fonte: IBGE – Censo Demográfico 1950/2010. Elaborado por
Nunes, 2017.

No que diz respeito à estrutura interna municipal, o distrito sede concentra a maior parcela
populacional, assim como de comércios, serviços e indústrias. Tal cenário é explicado ao
analisarmos a ocupação do que hoje é o território casimirense, ainda no início do século XX, a partir
da implantação da estrada de ferro, fator responsável pela criação de um pequeno núcleo comercial
nas proximidades da estação ferroviária, porém sem que houvesse nos anos seguintes maior
dinamização de sua economia, tendo como um dos principais fatores o distanciamento físico em
relação a Metrópole (TCE-RJ 2011).
Após apresentar de forma breve o município de Casimiro de Abreu, o próximo segmento
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discutirá o conceito de paisagem, a partir de seu surgimento relacionado à arte, até sua apropriação
pela ciência geográfica e análise segundo diferentes correntes do pensamento, para que
posteriormente possamos relacionar tal conceito com a atividade turística de maneira geral e, mais
especificamente, no recorte espacial selecionado.

3.

O surgimento da paisagem e sua apropriação pela Geografia
A paisagem, hoje valorizada pela ciência geográfica como conceito chave, juntamente com

espaço, lugar, região e território, tem a origem de suas discussões do século XIV, com a subida ao
monte Ventoux por Petrarca, em função do deslumbramento deste com o que observara, fato
explicado pela diferença cênica em relação ao que estava acostumado a ver, o que o levou a
profundas reflexões (CENE; VITTE, 2013).
No entanto, este relato encontra-se isolado e pouco referenciado historicamente, havendo
maior detalhamento das investigações sobre a paisagem a partir da arte pictórica (a pintura em
especial), surgindo através dela as primeiras representações paisagísticas. Para Salgueiro (2001),
este momento marca uma nova relação do ser humano com a natureza, havendo um rompimento
em relação à dominação exercida pela visão teológica. A paisagem acaba por transgredir a antiga
concepção religiosa do pecado, possibilitando ao homem maior autonomia e controle sobre as
coisas do mundo (KERN, 2011).
A utilização da palavra paisagem estaria relacionada ao termo paesaggio, da língua italiana,
“introduzido com a finalidade de representar a natureza através das pinturas no período da
Renascença” (VERONEZZI; FAJARDO, 2015, p.209). A partir deste período, as pinturas que tinham
paisagens como elemento principal auxiliaram na modificação da forma como a sociedade concebia
a natureza, pois esta passou a ser percebida enquanto espetáculo estético.
Cene e Vitte (2013) datam do século XVII o início da aproximação da Geografia com as
representações paisagísticas criadas por pintores, havendo maior interação entre a arte pictórica e
as descrições geográficas no século XIX, através de Alexander Von Humboldt.
Humboldt, procurou construir uma ciência que abarcasse a complexidade, presente
no agrupamento das informações e representações, objetivando trazer ao alcance
do olho humano uma interação estabelecida entre o todo e suas partes (BRITTO;
FERREIRA, 2011, p.3).

Moura e Simões (2010, p.180) afirmam sobre Humboldt que certas “diferenciações
paisagísticas que ele observava deveriam permitir entender as leis que regem a fisionomia do
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conjunto da natureza, pela aplicação de um método às vezes explicativo e comparativo”. Humboldt
baseou seu trabalho no processo descritivo e representativo das estruturas naturais, valorizando a
vegetação como elemento de conexão entre as demais variáveis naturais incluídas na paisagem.
Até este período a paisagem era concebida tendo os aspectos físicos como base, havendo
uma modificação desta perspectiva a partir da década de 1890, quando iniciam-se os estudos do
referido conceito pela ótica humana, através do geógrafo alemão Otto Schuter (VERONEZZI;
FAJARDO, 2015). Eram incluídas desta forma as análises de relações entre sociedade e natureza
na Geografia, originando maneiras distintas de analisar o planeta, uma direcionada para a natureza
e outra para o homem/sociedade. Salgueiro (2001) elucida a questão, explicando que para alguns
pesquisadores o estudo baseava-se no método morfológico, privilegiando as formas, enquanto para
outros geógrafos as características físico-naturais e humanas e suas inter-relações eram
priorizadas.
O Possibilismo, base da Geografia Humana nas primeiras décadas do século XX, pode ser
compreendido como oposição conceitual e teórica ao determinismo naturalista, pois não atribui ao
homem um papel de observador, mas o entende como ser que adapta-se à natureza, criando assim
novas formas de relacioná-la com a sociedade (RODRIGUEZ, 2006).
Outro pesquisador de notória contribuição para a temática foi Carl Sauer, geógrafo alemão
naturalizado estadunidense, fundador da Escola de Geografia Cultural em Berkeley, responsável
por cunhar, no início do século XX o conceito de paisagem cultural. Rodriguez (2006) entende a
paisagem cultural como manifestação da unidade cultural de determinada área, sendo produzida
pela adaptação do grupo humano a um meio geográfico determinado. Com isso, a paisagem adquire
dimensão histórica, resultante de acumulação e combinação de formas de adaptação e elaboração
cultural.
Apesar da tentativa de estabelecer uma ordem cronológica de análise, em alguns momentos
tal procedimento tornar-se-á inviável, visto que presenciamos períodos de convergência entre mais
de uma das mencionadas correntes. Posto isto, retomaremos o debate segundo a ótica da
Geografia Tradicional (1870-1950), que privilegiou o conceito de paisagem, bem como os de região
natural e região paisagem, paisagem cultural, gênero de vida e diferenciação de áreas, “em torno
deles estabelecendo-se a discussão sobre o objeto da geografia e sua identidade no âmbito das
demais ciências” (CORRÊA, 2010, p.17).
No período dominado pela Geografia Teorética-Quantitativa (década de 1950) a Geografia
passou por severas mudanças,
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

356

ISSN:2358-8659

adotando-se a visão da unidade epistemologia da ciência, unidade calcada nas
ciências da natureza, principalmente na Física. Ocorreu uma consagração do
raciocínio hipotético-dedutivo e, os modelos matemáticos, com suas quantificações,
foram elaborados e, em muitos casos, análogos aos das ciências naturais (BRITTO;
FERREIRA, 2011, p.2).

A década de 1970 apresenta à Geografia uma nova corrente de pensamento, trata-se da
Geografia Crítica, surgida na França, que procura romper com as correntes anteriores (BRITTO;
FERREIRA, 2011), porém mantendo a valorização do espaço, estando a paisagem e demais
conceitos subordinados a este. Tal corrente geográfica procura desenvolver uma crítica
contundente às práticas capitalistas, objetivando a redução das disparidades socioeconômicas.
Para aprofundar a análise da paisagem pela ótica de geógrafos marxistas, utilizaremos a
abordagem de Souza (2013), que revela a preocupação de tais pesquisadores com a discrepância
entre o que a paisagem aparenta e o de é de fato sua essência, pois seria capaz de distorcer e
ocultar a realidade, mascarando lutas e realizações da vida de seus habitantes.
Na concepção da Geografia Crítica, a paisagem é a aparência do nível sensorial da
sociedade, sendo explicada por processos naturais e antrópicos que a geraram. É vista como
simultaneamente objetiva e subjetiva. Para esta corrente do pensamento, a paisagem é vista como
ponto de partida para uma aproximação com o espaço geográfico, seu principal objeto de estudo,
entendida portanto como expressão e forma do espaço, o visível (RODRIGUEZ, 2006).
Em paralelo à Geografia Crítica, surge entre 1970 e 1980 a Geografia Humanística,
assentada
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.2).

Em especial a partir do último quarto do século XX, após considerável período em que a
ciência geográfica preocupou-se de maneira mais destacada com estudos voltados a outros
conceitos, a paisagem volta a cena e as relações entre indivíduos e o ambiente passam a ser
novamente motivo de atenção por parte de geógrafos (SALGUEIRO, 2001). Este momento de
estudos da paisagem pode ser explicado pela necessidade de análise da crescente exploração de
recursos pela sociedade capitalista, não estimulando que haja retorno à ideia de natureza
santificada, mas tendo como objetivo traçar perspectivas a respeito das ameaças inerentes a tal
prática.
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Visando trazer maior aporte teórico a este segmento, apresentaremos definições de
paisagem segundo publicações recentes, como Abreu (2007, p.73), que a define como
um conjunto de componentes naturais e culturais interdependentes que constituem
um todo complexo com expressão estética, com algum tipo de coerência,
organização determinável, continuidade temporal e funcionamento que identificam
o sistema.

Salgueiro (2001, p.43-44), por sua vez, aborda o conceito como durante muito tempo foi
aceito pelos geógrafos, para em seguida trazer as definições mais recentes.
Durante muito tempo os geógrafos aceitaram que a paisagem era a porção do
espaço geográfico que se abrangia com o olhar, estudando como paisagem as
características deste espaço. Se pensarmos nas definições de paisagem que
aparecem na literatura geográfica dos últimos anos verifica-se uma transição de
enfoque do objectivável (físico/ecológico) para o fenomenal (o modo de ver, a
relação sujeito/objeto).

Antunes (2008, p.96-97) é mais um a utilizar-se da combinação entre aspectos do ambiente
físico e do espírito para desenvolver sua definição.
A paisagem é o que esteticamente “vemos” no seu conjunto: montes, planícies, rios,
bosques. A paisagem tem a particularidade de não ser (apenas) um elemento ou
uma categoria física do ambiente, mas o aspecto formal e estético do conjunto, o
seu espírito.

Franco (2004) ao inserir a análise do conceito à temática do turismo, afirma ser o turista um
verdadeiro colecionador de paisagens, pois é através delas que o sujeito tem o primeiro contato
com os locais visitados, permanecendo no inconsciente quando da volta para casa ao recordar dos
lugares.
Buscando evidenciar as relações pretéritas e atuais entre a paisagem e o turismo, a seguir
trataremos das estratégias publicitárias verificadas em Casimiro de Abreu, a partir dos gestores
municipais e agentes capitalistas, valendo-se de imagens representativas, sejam elas virtuais ou
impressas.

4.
Comercialização da paisagem no município de Casimiro de Abreu (RJ): dos
cartões postais à era da internet
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Como já mencionado neste artigo, a região das Baixadas litorâneas, onde insere-se o
município de Casimiro de Abreu, passa a apresentar crescimento econômico significativo na década
de 1970, devido a melhoria das condições de acesso, especialmente a partir da atual região
metropolitana. Neste contexto, o turismo emerge como atividade de destaque em diversos
municípios constituintes da referida região.
No entanto, a economia casimirense esteve voltada para atividades agrícolas e, mais
recentemente, para as receitas oriundas do setor petrolífero, restando ao turismo um papel
secundário neste município. Este fato é comprovado ainda hoje se analisadas informações
divulgadas pelo Ministério do Turismo, com a baixa representatividade de Casimiro de Abreu no
contexto regional (quadro 1).
QUADRO 1
Categorização turística dos municípios das Baixadas Litorâneas 53

Município

Categoria

Região Turística

Araruama

C

Costa do Sol

Armação dos

A

Costa do Sol

Arraial do Cabo

B

Costa do Sol

Cabo Frio

A

Costa do Sol

Casimiro de Abreu

C

Costa do Sol

Iguaba Grande

C

Costa do Sol

São Pedro da

C

Costa do Sol

Saquarema

B

Costa do Sol

Silva Jardim

D

Caminhos da Mata

Rio das Ostras

B

Costa do Sol

Búzios

Aldeia

Fonte: Ministério do Turismo, 2015. Elaborado por Nunes (2016).

Apesar de ficar a retaguarda de outras municipalidades em relação ao desenvolvimento do
turismo, Casimiro de Abreu recorre a suas paisagens para a geração de receitas a partir da atração
de visitantes.
53

Instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo para identificar o desempenho econômico no setor para os
municípios que constituem o Mapa do Turismo Brasileiro.
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

359

ISSN:2358-8659

Através de levantamento bibliográfico e informações obtidas em trabalhos de campo,
identificamos o final da década de 1990 como marco para a intensificação da criação de imagens
representativas de paisagens casimirenses a serem comercializadas. Neste primeiro momento,
tendo como principal mecanismo a confecção de cartões postais, os elementos naturais, culturais
e econômicos eram os mais valorizados pelos agentes promotores da atividade, como pode
verificar nas figuras 1, 2, 3 e 4, onde observamos a antiga estação ferroviária e atual Casa de
Cultura; o museu Casimiro de Abreu, onde residiu o poeta; a margem do rio São João; e produtos
característicos da economia local, corroborando assim com a classificação estabelecida por
Ribeiro (2003), que insere Casimiro de Abreu na tipologia rural.
O autor utiliza o Guia Quadro Rodas da Editora Abril (1999) para fundamentar sua
argumentação a respeito das localidades classificadas como de função turística, valendo-se ainda
para a elaboração da tipologia outros dois elementos, a saber: as atrações e os diferentes tipos
de hospedagem. Após considerar tais fatores, o autor elaborou a tipologia a partir de cinco
grandes tipos, acrescendo ainda as localidades de apoio. Os tipos seriam: 1- Litorânea; 2Histórica/Rural; 3- Rural/Ecológica/Aventura; 4- Estância/Rural; e 5- Cultural/Rural. Cabe ainda
ressaltar os tipos 1 e 3 apresentam sub-tipos (quadro 2).

Figuras 1, 2, 3, 4: Representações de Casimiro de Abreu em cartões postais. Fonte: Jorge Ronald, s.d.

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

360

ISSN:2358-8659

QUADRO 2
Tipologia das funções turísticas no estado do Rio de Janeiro

Os trabalhos de campo realizados entre os anos de 2013 e 2017 possibilitaram identificar
uma mudança de perspectiva e uma maior valorização recente do setor turístico por parte dos
agentes públicos, além do início da atuação de diversos atores ligados ao setor privado.
Diferentemente do que era observado nos últimos anos do século XX e nos primeiros do
XXI, a segunda década deste século, atrelada à evolução tecnológica e popularização da internet,
apresenta ao turista em potencial novos recortes paisagísticos a serem consumidos em Casimiro
de Abreu, divulgados não mais a partir de materiais impressos. Busca-se abandonar a ideia de
município tranquilo do interior e passar a estabelecer-se como importante destino para o turismo de
aventura.
Analisado o conteúdo vinculado na internet, através do site oficial da prefeitura de Casimiro
de Abreu, que destina uma página completa para o turismo, identificamos que o município é
classificado como destino que associa a serra e o mar, além de apresentar o ecoturismo como uma
das principais possibilidades casimirenses, que teria em seus limites um verdadeiro paraíso natural,
pois lá encontram-se cachoeiras, córregos e animais silvestres.
Foram realizadas ainda, no ano de 2016, entrevistas com representantes das empresas
privadas Nativa Rafting e Serreventur Ecosturismo. A primeira opera no município de Casimiro de
Abreu desde o ano de 2008 e seu gestor, Gerson Nunes, é oriundo de Macaé, enquanto a segunda,
de acordo com o sócio diretor Elton Grativol, foi fundada há cinco anos. Ambas desenvolvem suas
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atividades no trecho do rio Macaé em território casimirense. Nas entrevistas, os membros das duas
empresas destacaram a utilização da internet para divulgação de suas atividades. Esta estratégia
converge com a abordagem de Jappe (2005, p.271), para quem as campanhas públicas e privadas,
com um grande número de imagens acabam condicionando o desejo, como comprova o exemplo
de Casimiro de Abreu, “exceto para pequenas minorias, não existe mais o desejo de beber que não
seja o desejo de beber coca-cola, ou outro produto do qual é feita a publicidade na tevê”.
As empresas Nativa Rafting e Serreventur Ecosturismo vendem ao turista a possibilidade de
praticar esportes radicais em contato com a natureza, mencionando as belas paisagens da região
e utilizando representações fotográficas destas paisagens, destacando elementos atrativos ao
turista em potencial (figuras 5 e 6).
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Figura 5: Serraventur Turismo utiliza imagens do rio Macaé. Fonte: Site da empresa Serraventur, acesso em 11 de nov.
de 2016.

Figura 6: Nativa Rafting utiliza imagens do rio Macaé. Fonte: Site da empresa Nativa Rafting, acesso em 13 de nov. de
2016.

Estabelecendo uma comparação entre os diferentes momentos do turismo em Casimiro de
Abreu, fica evidente que a internet surge como ambiente revolucionário para a atualização das
representações de certas paisagens e consequente alteração do perfil turístico municipal.
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A decadência do setor petrolífero a nível nacional, mas de maneira ainda mais acentuada
no território fluminense, impõe sérias dificuldades a diversos municípios, especialmente aqueles
que não apresentam maior dinamismo econômico e tem nesta indústria sua principal fonte de
receita. Casimiro de Abreu insere-se nesse contexto e passa a enxergar o turismo como
oportunidade para escapar da crise.
Nesse contexto, a atualização das representações de paisagens municipais é um dos
principais mecanismos utilizados para alavancar o turismo em Casimiro de Abreu, que deixa de
voltar-se para as atividades ligadas ao histórico cultural e contemplação passiva da natureza, para
uma maior interação dos turistas com os elementos naturais, especialmente através da prática de
esportes radicais.

5.

Considerações finais

O município de Casimiro de Abreu não tem historicamente o turismo como sua principal
atividade econômica, porém passa a identifica-lo recentemente como possibilidade de geração de
novas receitas, considerando especialmente a redução drástica no recebimento de recursos do
setor petrolífero.
A seleção de recortes da paisagem para a elaboração de representações que objetivam o
convencimento do turista em potencial é algo recorrente no setor turístico, prática iniciada e mantida
por um longo período através dos cartões postais. Com o surgimento e desenvolvimento de
tecnologias relacionadas à internet, essa ferramenta passa a ser utilizada como mecanismo de
comunicação rápida e direta com o público alvo.
Nesse contexto, os agentes atuantes em Casimiro de Abreu iniciam a modificação do perfil
das atividades turísticas até então desenvolvidas no município, deixando de destacar elementos
naturais, culturais e econômicos casimirenses, verificados nos cartões postais, passando a valorizar
o turismo de aventura e as paisagens a ele relacionadas, utilizando agora o meio virtual em
detrimento às formas de divulgação impressa.
Essa busca por uma atualização das paisagens municipais tem apresentado resultados
positivos, como foi possível observar nas idas a campo e entrevistas realizadas, pois é nítida a
procura crescente pelas atividades oferecidas. Apesar deste crescimento ainda ser pouco
representativo para a economia municipal e da existência de municípios vizinhos que tem o turismo
como segmento consolidado há décadas, entendemos haver perspectivas positivas para Casimiro
de Abreu, em função da singularidade das atividades praticadas no contexto regional (Armação dos
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Búzios e Cabo Frio, por exemplo, tem as praias como principais atrativos) e facilidade de acesso
em relação ao núcleo metropolitano, principal emissor de fluxos populacionais turísticos.
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Resumo
As presentes notas são referentes ao projeto de pesquisa de mestrado “O campo térmico de Alvinópolis-MG
em situação sazonal de verão e inverno: uma contribuição aos estudos de clima urbano em cidades de
pequeno porte”, que vem sendo desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFJF.
Objetiva-se apresentar e dialogar com a comunidade científica, e todos que se interessam com a temática em
palco, os propósitos com o projeto mencionado e destacar os procedimentos metodológicos que serão
adotados, de modo a angariar contribuições. Alvinópolis possui 11.443 habitantes na área urbana. Localizase na mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, nos Domínio dos Mares de Morros Florestados. Para
“tomar-lhe” a temperatura do ar será utilizada a técnica do transecto móvel, em 2 percursos distintos,
perpassando pontos de registros nas áreas rural e urbana. As medições de temperatura do ar serão realizadas
ao longo de 7 dias no verão e de 7 dias no inverno, às 6, 9, 15, 19 e 21 horas.
Palavras-chave: projeto de pesquisa; campo térmico; Alvinópolis-MG.
______________________________________________________________________________________

1. Introdução
As presentes notas são referentes ao projeto de pesquisa de mestrado “O campo térmico
de Alvinópolis-MG em situação sazonal de verão e inverno: uma contribuição aos estudos de clima
urbano em cidades de pequeno porte”, que vem sendo desenvolvido junto ao Programa de PósGraduação em Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGEO-UFJF), desde março
de 2017. Logo, objetiva-se apresentar e dialogar com a comunidade científica e todos que se
interessam com a temática em palco, os propósitos com o projeto mencionado e destacar os
procedimentos metodológicos que serão adotados, bem como angariar contribuições.
Alvinópolis-MG localiza-se na mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, nos Domínio
dos Mares de Morros Florestados, constituído de relevo dissecado e movimentado, rico em colinas,
vales e morros em meia-laranja, resultantes de dissecação fluvial (AB’ SABER, 2003). A vegetação
predominante é a de Mata Atlântica, cuja maior parte foi degrada. Por estar inserida na região
sudeste do Brasil, faz parte de uma área de transição climática, palco de confronto entre sistemas
atmosféricos produtores de tempo tropicais e polares (SANT’ANNA NETO, 2005). Assimila as
características do clima Tropical, com duas estações do ano bem definidas, o verão e o inverno. Na
perspectiva dos estudos de clima urbano, é categorizada como uma cidade de pequeno porte
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(FIALHO, 2009), com 15.609 habitantes, sendo 11.443 residentes da área urbana. Não demonstra
estar passando por significativo crescimento populacional nos últimos anos (IBGE, 2017), bem
como da mancha urbana nas dimensões horizontal e vertical.

2. Justificativa e Hipótese
Landsberg (2006, p. 95), ao discutir o clima das cidades, relata as dificuldades em
estabelecer de maneira objetiva a partir de que densidade populacional e edificações mínimas faça
notar alguma influência sobre o clima, haja vista que qualquer alteração na cobertura natural do
solo pode acarretar mudanças nos microclimas pré-existentes. Além do mais, em certos casos, o
próprio local onde muitas cidades foram construídas se diferenciam climaticamente do entorno –
como as áreas de fundo de vale e topo de encostas – independente das interferências propiciadas
pela urbanização. Sendo assim, “[...] o desenvolvimento das cidades pode tender a acentuar ou
eliminar estas diferenças causadas pela posição ou topografia”.
Monteiro (2003, p. 19), também nessa esteira, aponta que o clima urbano é “[...] um sistema
que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização”. Segundo o autor, de maneira
proposital, é evitado a conceituação em termos rígidos, pois não cabe “[...] precisar a partir de que
grau de urbanização e de que características geoecológicas locais se poderia usar o termo clima
urbano”. Além do que, como assinala, um pequeno núcleo urbano situado no fundo de um vale, a
depender das dinâmicas que desempenha, pode apresentar maiores peculiaridades climáticas em
comparação ao entorno não urbanizado do que uma cidade de porte maior, implantada em um sítio
de morfologia diferente e com funções outras.
O campo térmico de Alvinópolis-MG é merecedor de investigação por ser um dos elementos
constituintes do clima e componente da qualidade ambiental da cidade, bem como produto de uma
co-participação entre Homem e natureza (MONTEIRO, 2003). Mesmo que não tenha apresentado
nos últimos anos indícios de acelerado crescimento urbano (levando-nos a advertir o despontar de
uma cidade de médio ou grande porte num futuro próximo, e as questões ambientais que
normalmente lhes cercam), que não possua grandes complexos industriais e larga frota de veículos
(capazes de incrementar poluentes e calor na atmosfera urbana em proporções alarmantes), os
esforços investigativos aqui anunciados são relevantes por buscarem compreender o nível de
derivações climáticas locais produzidas pelo Homem em uma realidade socioambiental
particularizada. Segundo Minaki (2014), com quem concordamos, a contemporaneidade dessa
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temática se justifica na crescente preocupação com o grau de interferência das atividades humanas
na dinâmica da natureza, com vista às possíveis inconveniências resultantes dessa relação.
A hipótese levantada é que o campo térmico de Alvinópolis-MG é singular em relação ao
entorno rural e apresenta diferenças na escala intraurbana, induzidas por fatores geoambientais do
sítio (variação de altitude, face de exposição das encostas e incidência da radiação solar, presença
de áreas verdes) e geourbanos, ligados ao uso e ocupação da terra.

3. Objetivos
Compreender a conformação do campo térmico da cidade de Alvinópolis-MG, a partir das
características geoambientais do sítio ao qual está inserida e das características geourbanas de
uso e ocupação da terra. Especificamente, buscar-se-á: (I) identificar e analisar variações térmicas
entre o rural e o urbano e entre ambientes intraurbanos; (II) identificar e caracterizar as condições
sinóticas predominantes, no período de realização dos registros da temperatura do ar; (III) identificar
e analisar a ocorrência e magnitude de ilhas de calor, bem como os fatores geourbanos a elas
associadas; (IV) avaliar a conformação do campo térmico e a existência e magnitude de ilhas de
calor em dias representativos das estações do ano de verão e inverno, de modo comparativo; (V)
caracterizar o clima da cidade de Alvinópolis no contexto regional.

4. Metodologia
Para registrar a temperatura do ar será utilizada a técnica do transecto móvel (FIALHO,
2009; AMORIM, 2005), cuja a fidedignidade pode ser verificada em Ugeda Junior (2012), haja vista
ter registrado dados coincidentes de temperatura do ar através da técnica do transecto móvel e da
técnica dos pontos fixos, em áreas rurais e urbanas da cidade de Jales-SP.
As medições de temperatura do ar serão realizadas ao longo de 7 dias no verão (janeiro de
2018) e no inverno (julho de 2018), por serem as estações do ano mais bem definidas no clima
tropical. Ambas, realizar-se-ão em condições sinóticas de estabilidade atmosférica, mais apropriada
para identificar e analisar as diferentes respostas térmicas dos espaços construídos e não
construídos (MONTEIRO, 1990). Os horários de registros serão as 6, 9, 15, 19 e 21 horas, por
abranger momentos de início, ápice e fim da incidência da radiação de onda curta; maior e menor
dinâmica/fluxos na cidade; dissipação gradativa da energia recebida durante o período diurno,
armazenada pelos constituintes do espaço geográfico urbano e rural. Para isso, serão utilizados 3
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termômetros de mercúrio convencional, sendo 1 para registros no ponto fixo e 2 para medições
móveis (Figura 1), inseridos em abrigos apropriados. A escolha por tais termômetros decorre dos
apontamentos feitos por Assis et al., 2016 ao compará-los com termômetros digitais.
As medições móveis serão realizadas com a utilização de 2 automóveis, cada um destinado
a percorrer 1 transecto (Figura 1), em velocidade média de 30 a 40 Km/h (AMORIM, 2005). Em
cada ponto de registro o operador do termômetro irá posicionar o equipamento a 1,5 m de altura do
chão e de objetos do entorno, aguardar a coluna de mercúrio estabilizar e registrar a hora e a
temperatura do ar. A maneira de utilizar os termômetros será de acordo com Varejão-Silva (2006).
As medições no ponto fixo serão feitas na área urbana (Rua Ruth Lima de Souza, n° 139, bairro
Souza), em intervalos de 5 minutos, durante o tempo de realização dos transectos móveis. Elas
permitirão analisar a variação temporal da temperatura do ar e realizar procedimentos de aferição
caso necessário for (FIALHO, 2009).
A escolha dos pontos e o traçado dos transectos móveis (Figura 1) foram guiados pelos
critérios: (a) Densidade de área construída; (b) Contemplação das diferenças topográficas; (c)
Homogeneidade na distribuição espacial dos pontos; (d) sentido de circulação das vias urbanas. O
tempo estimado para realização de cada um deles é de 1 hora, conforme verificado em julho de
2017, considerado apropriado aos propósitos almejados, pois nesse intervalo, naturalmente, a
temperatura do ar não varia de maneira brusca, o que permite a comparação entre os dados
registrados no início e no final dos percursos (AMORIM, 2005).

Figura 1: Representação da área de estudo, pontos de registro da temperatura do ar e percurso dos transectos móveis.
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Para identificar e caracterizar as condições sinóticas nos dias de registros da temperatura
do ar, serão utilizadas as cartas sinóticas disponibilizadas nestes mesmos dias pelo Centro de
Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), cuja análise se dará à luz de Zavattini (2014).
A elaboração dos produtos cartográficos, necessários para alcançar os objetivos propostos,
será feita segundo as orientações de Fernandes Filho et al. (2011). Serão utilizados os dados de
temperatura do ar registrados em campo, as coordenadas UTM da localização dos pontos de
registros (obtidas com um GPS) e arquivos shapefiles (limites territoriais do município, mesorregiões
e Estados do Brasil, disponibilizados pelo IBGE em 2010). Com o uso dos softwares ArcGis 10.1 e
Surfer 10, serão confeccionados mapas temáticos de: (I) localização da área de estudo; (II) MDS
da área urbana e localidades rurais próximas; (III) exposição das vertentes na área urbana, a partir
do MDS da área urbana; (IV) incidência da radiação solar durante os dias de registro da temperatura
do ar no verão e no inverno; (V) uso e ocupação da terra com as classes “áreas verdes”, “área
construída”, “pavimentação de vias”, “superfície hídrica”.

5. Considerações Finais
Tomando por empréstimo as palavras de Ugeda Junior (2012), afirmamos que o ponto de
partida para idealização desta pesquisa foi admitir a influência antrópica sobre o clima e, o que se
deseja chegar, é entender esta influência em uma realidade socioambiental particularizada, haja
vista que o processo de urbanização, a dinâmica social e as características geoecológicas locais
não são as mesmas entre as cidades.
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Resumo
Foram caracterizados solos de uma topossequência definida para a área do Jardim Botânico da Universidade
Federal de Juiz de Fora, MG, através de descrições ambiental e morfológica, análises físicas e químicas,
além da determinação de seus estoques de carbono orgânico. Predominam latossolos notadamente com
caráter álico em termos químicos, sendo que fisicamente suas texturas mostram relação com seus materiais
de origem autóctones derivados de quartzito e gnaisse. Os latossolos foram classificados de acordo com os
dados disponíveis. Os estoques de carbono determinados estão de acordo com os dados da literatura.
Palavras-chave: Solos do Jardim Botânico da UFJF; latossolos; estoques de carbono orgânico

1.

Introdução

Ao ler o Caderno de Diretrizes para a Intervenção e a Adequação da Infraestrutura do Jardim
Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (D’Agosto, 2011), não se nota, entre seus
objetivos, a caracterização dos solos daquela área. A ênfase é dada aos aspectos florísticos e
faunísticos, excluindo-se o indispensável substrato onde essas plantas e animais vão crescer e se
alimentar. Os tipos de solos e suas características físico-químicas, importantes componentes da
geodiversidade, irão controlar e direcionar a vida e adaptação dos atores da biodiversidade. É
sabido que os latossolos são predominantes no Brasil (Lepsch, 2011; Espíndola, 2008; Embrapa,
2013), e em nossa região não é diferente. Mapeamentos regionais (RADAMBRASIL, 1983; UFV,
2011) e locais (Rocha, 2005; Souza, 2008) confirmam essa tendência. Entretanto, deve-se
diferenciar os diversos tipos de latossolos (Embrapa, 2013), os quais podem variar em termos
químicos, físicos e mineralógicos, fato que irá condicionar seu uso e adequação como substrato
para as plantas; é interessante lembrar que a classe dos latossolos se refere ao nível mais alto da
hierarquia taxonômica (ordem de solos), sendo que o mesmo pode se diversificar bastante nos
níveis inferiores a que chega a taxonomia brasileira de solos (subordem, grande grupo e subgrupo).
Assim, torna-se importante a caracterização e diferenciação dos latossolos ocorrentes na área,
informações úteis não só para o entendimento da própria dinâmica pedológica, assim como para o
planejamento e manejo ambiental do Jardim Botânico. Nesse último aspecto, e levando-se em conta
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a crescente importância do ciclo do carbono orgânico em solos tropicais (Costa et al, 2008;
Fernandes e Fernandes, 2009; Barbosa e Rocha, 2010/1) torna-se urgente também o entendimento
e quantificação do chamado estoque de carbono desses solos (Fontainha e Rocha, 2009; Barbosa
e Rocha, 2010/2), devido à urgência de ampliação do banco de dados sobre estoques de carbono
em solos do Brasil (EMBRAPA, 2007; Rocha, Han e Li, 2013)), e desenvolvimento de tecnologias
para a captura, pelo solo, do carbono atmosférico, visando a diminuição desse componente como
um dos responsáveis pelo efeito estufa (Lal, 2004). Assim, os objetivos dessa pesquisa ligam-se à
caracterização física, química, morfológica e ambiental dos solos do Jardim Botânico da UFJF,
assim como à determinação de seus estoques de carbono orgânico.

2.

Material e Métodos

O Jardim Botânico da UFJF possui em seus limites, um expressivo fragmento florestal
situado na parte central da zona urbana do município de Juiz de Fora, Minas Gerais. A figura 1
representa a localização geográfica do Jardim Botânico/UFJF, bem como a disposição dos perfis
pedológicos levantados pelos autores, ao longo de uma topossequência que abrange ambas as
vertentes de seu limite.

Figura 1: Localização dos perfis pedológicos no Jardim Botânico/UFJF e posição geográfica de seu limite.
Fonte: Laboratório de Geologia e Pedologia/UFJF, 2017.

A caracterização dos solos da área foi feita através do estudo clássico de uma
topossequência (Lepsch, 2011; Rocha, 1990), englobando onze perfis de solos, atentando-se para
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o embasamento rochoso da área. Para os perfis selecionados de números 2, 9, 10 e 11, foram
realizadas análises físicas como a caracterização textural e densidade global, assim como análises
químicas para a determinação do complexo sortivo, pH e matéria orgânica, efetuando-se também
a determinação da capacidade de troca catiônica, saturação em bases, saturação em alumínio e
determinação dos estoques de carbono. A determinação do estoque de carbono (EC), por horizonte
e acumulado (Rocha, 1990; Rocha, Han e Li, 2013), foi feita com o uso da fórmula:
EC = teor de carbono (%) X espessura do horizonte (cm) X densidade do solo (g/cm 3),
sendo o resultado expresso em toneladas/hectare.

3.

Resultados e Discussão

A figura 2 mostra a topossequência de solos estudada, com a plotagem dos perfis de solos,
e baseada em suas descrições ambiental e morfológica. Indicam-se as rochas identificadas e
ocorrentes na área, sendo os quartzitos predominantes sob os perfis de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, e
10, e os gnaisses embasando os perfis 7, 8, 9 e 11. Essas rochas encontram-se regionalmente
falhadas em dois sistemas predominantes: NE/SW e NW/SE (Rocha, 2005; COMIG, 2003). O
entalhe retilíneo da drenagem principal da área, associado à linha de continuidade do falhamento
NW/SE, pode indicar estrutura de contato por falha entre as rochas da área. Além dos latossolos,
ordens pedológicas detalhadas nessa pesquisa, observam-se também cambissolo (perfil 1) e
neossolo (perfis 5 e 6) ao longo da topossequência estudada.
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Figura 2: Topossequência de Solos do Jardim Botânico/UFJF, com localização do perfis estudados. Fonte: Laboratório
de Geologia e Pedologia/UFJF, 2017.

As tabelas 1 e 2 exibem os resultados das análises físicas e químicas dos perfis selecionados.

TABELA 1
Análises físicas dos solos do Jardim Botânico
Areia Grossa Areia fina Silte Argila total Argila em água

Grau de

kg/kg

Floculação (%)

Classificação textural

Ds
g/cm³

2-A

0,370

0,314

0,047

0,270

0,046

83

Franco-Argilo-Arenosa

1,46

2-B

0,299

0,480

0,058

0,294

0,057

81

Franco-Argilo-Arenosa

1,63

2-C21

0,348

0,411

0,060

0,181

0,038

79

Franco-Arenosa

1,60

9-A

0,180

0,218

0,118

0,484

0,152

69

Argila

1,21

9-BA

0,183

0,186

0,101

0,530

0,182

66

Argila

1,36

9-B21

0,164

0,207

0,099

0,530

0,014

97

Argila

1,43

10-A

0,274

0,409

0,039

0,278

0,082

71

Franco-Argilo-Arenosa

1,55

10-BA

0,194

0,409

0,058

0,339

0,073

78

Franco-Argilo-Arenosa

1,58

10-B21

0,192

0,401

0,064

0,342

0,063

82

Franco-Argilo-Arenosa

1,54

10-B22

0,195

0,399

0,067

0,340

0,050

85

Franco-Argilo-Arenosa

1,49

11-A1

0,447

0,219

0,063

0,271

0,070

74

Franco-Argilo-Arenosa

1,29

11-AB

0,273

0,246

0,091

0,390

0,123

68

Argilo-Arenosa

1,30

11-B21

0,253

0,194

0,082

0,417

0,101

76

Argila

1,55

11-B22

0,259

0,225

0,106

0,410

0,077

81

Argilo-Arenosa

1,57

Fonte: Laboratório de Geologia e Pedologia/UFJF, 2017.
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TABELA 2
Análises químicas dos solos do Jardim Botânico/UFJF
pH

K

Ca2+

Mg²+

Al3+

H+Al

SB

T

V

Sat. Al

MO

Corg

H2O mg/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³

%

%

dag/kg

2-A

4,27

18

0,16

0,07

1,50

8,1

0,28

8,38

3,3

84,3

3,23

1,87

2-B

4,41

6

0,01

0,04

1,10

5,0

0,14

5,14

2,7

88,7

1,55

0,90

2-C21

4,12

3

0,10

0,04

0,40

2,1

0,15

2,25

6,7

72,7

0,26

0,15

9-A

4,17

84

0,14

0,34

1,30

6,9

0,70

7,60

9,2

65,0

6,85

3,96

9-BA

3,75

36

0,18

0,16

1,30

5,4

0,43

5,83

7,4

75,1

3,36

1,94

9-B21

3,86

19

0,04

0,07

1,40

5,3

0,16

5,46

2,9

89,7

2,33

1,35

10-A

4,47

336

4,65

0,51

0,00

5,3

6,02

11,32

53,2

0,0

5,17

2,99

10-BA 4,34

62

0,85

0,12

0,90

5,0

1,13

6,13

18,4

44,3

2,33

1,35

10-B21 4,35

21

0,57

0,17

0,80

3,6

0,79

4,39

18,0

50,3

1,81

1,05

10-B22 4,32

42

0,45

0,10

0,80

3,0

0,66

3,66

18,0

54,8

1,42

0,82

11-A1

4,44

59

2,38

0,57

0,90

5,3

3,1

8,4

36,9

22,5

5,30

3,06

11-AB

4,27

29

0,58

0,22

3,00

5,4

0,87

6,27

13,9

77,5

2,71

1,57

11-B21 4,84

23

0,46

0,20

3,90

5,0

0,72

5,72

12,6

84,4

1,16

0,67

11-B22 4,58

29

0,28

0,22

0,70

3,0

0,57

3,57

16,0

55,1

0,78

0,45

Fonte: Laboratório de Geologia e Pedologia/UFJF, 2017.

Com relação às análises físicas, observa-se de maneira geral um predomínio da fração areia
nos perfis 2 e 10, fato justificado pela situação desses perfis sobre material de origem quartzoso,
resultante do intemperismo autóctone dos quartzitos, textura essa que vai também predominar nos
horizontes do solum desses perfis. Já nos perfis 9 e 11, notam-se altos teores de argila no primeiro,
coerentes com a textura do material de origem advindo do intemperismo autóctone do gnaisse, mais
argiloso. Entretanto, no perfil 11, observa-se um valor relativamente elevado de areia no seu
horizonte A1, provavelmente devido à mecanismos de adição de areia vinda de montante (“run
on”), já que este perfil situa-se no terço inferior da encosta.
As análises químicas revelam solos quimicamente pobres, sendo a grande maioria de
caráter álico, indicando o alto grau intempérico e lixiviante sofrido por esses solos típicos de clima
tropical úmido. Interessante destacar o caráter eutrófico de um único horizonte (perfil 10, horiozonte
A), horizonte esse claramente antropizado (em campo), mostrando restos de telhas, lixo e outros
resíduos, materiais esses que podem ter contribuído com potássio, fósforo e cálcio, e mesmo
carbono, elevando assim sua saturação em bases.
A tabela 3 exibe os estoques de carbono, por horizonte e acumulado, para os perfis
selecionados. Enfocando-se os horizontes, destaca-se o alto valor obtido para o horizonte A do
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perfil 10, a saber 97,21 ton/ha, valor esse provavelmente relacionado com o acúmulo orgânico de
material antropizado desse horizonte.
TABELA 3
Estoques de carbono por horizonte e acumulado de perfis selecionados
ESTOQUE
Perfil

Horizonte Esp. (cm)

(ton/ha)
C%

Ds. g/cm

hor.

acum.

2

A

20

1,87

1,46

54,6

54,6

2

B

90

0,9

1,63

132,03

186,63

2

C21

80

0,15

1,6

19,2

205,83

9

A

7

3,92

1,21

33,2

33,2

9

BA

33

1,95

1,36

87,52

120,72

9

B21

30

1,35

1,43

57,92

178,64

10

A

16

3,92

1,55

97,21

97,21

10

BA

18

1,35

1,58

38,39

135,6

10

B21

20

1,05

1,54

32,34

167,94

10

B22

18

0,82

1,49

21,99

189,93

11

A1

9

3,08

1,29

35,76

35,76

11

AB

21

1,57

1,3

42,86

78,62

11

B21

48

0,67

1,55

49,85

128,47

11

B22

32

0,45

1,57

22,61

151,08

Fonte: Laboratório de Geologia e Pedologia/UFJF, 2017.

Nota-se que o valor acumulado do estoque de carbono aumenta em profundidade, já que
este valor é obtido somando-se os valores à medida que se aprofunda no perfil. Assim, o perfil de
latossolo que mostra o maior valor de estoque acumulado é o de número 2, totalizando 205,83
ton/ha. Por outro lado, o perfil com menor estoque é o de número 11 (151,08 ton/ha). Para
comparação, Rocha (1990) trabalhando com latossolos sobre rochas básicas no sul do Brasil
encontrou estoque acumulado de 236,53 ton/ha. Entretanto, olhando a tabela 3 e focando nos
estoques por horizonte, observa-se tendência de aumento do estoque dos horizontes A dos perfis
para o início do B, seguida de diminuição em profundidade. O perfil 10 parece não seguir essa
tendência geral devido ao seu horizonte A apresentar estoque mais elevado, mas levando-se em
conta o caráter antropizado do horizonte A desse perfil, talvez a tendência geral possa ser
considerada, a qual é também observada em outras pesquisas (Costa et al, 2009; Gatto et al, 2010;
EMBRAPA, 2009). Para horizontes A de três latossolos pesquisados ao sul de Juiz de Fora, os
estoques de carbono orgânico variaram de 36,3 a 51,4 ton/ha (Rocha, Li e Han, 2011), valores
esses comparáveis aos obtidos nesse estudo. Em pesquisas na Zona da Mata Mineira, encontrouse correlação positiva entre o teor de argila e o estoque de carbono (Barbosa e Rocha, 2010/1;
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Barbosa e Rocha, 2010/2, o que não foi observado nesse estudo, onde os maiores estoques de
carbono foram detectados em solos mais arenosos. Entretanto, observa-se que variações na
espessura do horizonte considerado podem levar a mudanças significativas do estoque por
horizonte e acumulado. Por outro lado, seria interessante uma padronização das unidades usadas
para o estoque de carbono. Além disso, torna-se necessário, conforme EMBRAPA (2007), mais
estudos para a caracterização e comportamento desse importante parâmetro pedológico.

4.

Considerações Finais

Predominam latossolos ao longo de uma topossequência representativa dos solos do Jardim
Botânico da UFJF. São solos muito pobres quimicamente, nos quais predomina o alumínio.
Materiais de origem distintos parecem influenciar na textura desses solos, possibilitando sua
diferenciação. Os estoques de carbono calculado para esses latossolos mostram valores e
comportamentos comparáveis a solos da literatura. Novas pesquisas são bemvindas para
enriquecer o banco de dados sobre estoques de carbono dos solos do país.
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Resumo
O artigo propõe desvelar os pressupostos epistemológicos responsáveis pela formulação do conceito de
geossistemas na acepção de Viktor Borisovich Sochava. Iniciamos nossa abordagem apresentando os
diferentes enfoques, mudanças e contradições inerentes às renovações conceituais correlatas a noção de
paisagem no contexto russo-soviético, sobretudo a partir da influência do Marxismo Leninismo e da ideia de
integralidade ratificada pela Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy, elucidando assim de que forma tais
mudanças influenciaram na construção e articulação do conceito de geossistemas. A seguir, discutimos de
forma sumária alguns princípios que embasam o postulado geossistêmico do geógrafo russo, apresentando
ao final do debate alguns aspectos responsáveis pela dificuldade de interpretação e entendimento de suas
proposições.
Palavras-chave: paisagem; pressupostos epistemológicos; geossistemas.

1. Introdução
O presente artigo elucida, ainda que de forma incipiente, uma breve discussão acerca das
raízes histórico-geográficas do conceito de geossistemas e de seu uso enquanto construção teóricometodológica de investigação científica, voltada principalmente aos estudos geográficos inerentes
às discussões que se fazem recorrentes sobre as novas perspectivas envoltas aos debates
correlatos à natureza.
Por uma variedade de razões, percebe-se no transcurso da história a tentativa de inserção
da ideia de ordem natural, a qual seria responsável por organizar a superfície terrestre no que tange
aos seus elementos internos e externos. Tais anseios, disseminados sobretudo com o advento do
conhecimento científico, materializaram-se através da apreensão e construção de teorias, métodos
e de objetivos distintos, responsabilizando-se pelo surgimento de conceitos diversos como biomas,
complexos biogeocenóticos, complexos territoriais naturais, geossistemas, entre outros, bem como
pela fragmentação do conhecimento científico em subáreas independentes (CAVALCANTI &
CORRÊA, 2014).
Destarte a esta visão reducionista e a severidade dos problemas ambientais vigentes,
sobretudo a partir do final do século XIX, evidencia-se a emersão de novas concepções e teorias,
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haja vista a necessidade de superação das deficiências inerentes ao pensamento dissociativo e
analítico ocidental, onde a natureza era reduzida a uma objetividade mensurável. Esta nova ideia
passa a comportar, portanto, incertezas, associando termos que se implicariam mutuamente, ou
seja, reverberando-se em um pensamento calcado em uma perspectiva dinâmica de entendimento
de termos complementares, concorrentes e antagônicos (MORIN, 2005).
No front dessas preocupações emergiram alguns cientistas, os quais buscavam constituir
novas visões de mundo baseadas no reconhecimento do caráter dialético e imprevisível dos
fenômenos, corroborando assim para o desenvolvimento e fomento de estudos a partir de uma
perspectiva integrada (HAIGH, 1985).
As lacunas deixadas pelo modelo epistêmico mecanicista evidenciaram a necessidade de
sistematização e integração de alguns princípios. Tornaram possível a revisão dos fundamentos
lógicos do conhecimento e do saber científico, propiciando o estabelecimento de uma linha rigorosa
de demarcação entre os problemas da geografia física e as preocupações das disciplinas
geográficas setoriais (SEMENOV & SNYTKO, 2013).
Reflete-se, portanto, uma episteme complexa que reverberar-se-ia por todas as áreas do
conhecimento, a qual objetivava, em seu caráter embrionário, o estabelecimento de uma linguagem
cientifica única a ser utilizada como base para a combinação das pesquisas físico-geográficas, a
fim de interpretar agora não mais os componentes da natureza e sim as conexões existentes entre
eles (SOTCHAVA, 1977).
Imerso nesse contexto de avanços e incorporações de análises teórico-metodológicas, em
1963 o russo Viktor Borisovich Sochava introduz na literatura geográfica científica o conceito de
geossistemas, esforçando-se para imprimir através de teorias, objetivos e métodos próprios uma
maior interdisciplinaridade no que se refere às abordagens integrativas da natureza (PLYUSNIN &
KORYTNY, 2012). A posteriori, tal conceito dissemina-se através do uso da mesma epígrafe, no
entanto por concepções e escolas distintas, ultrapassando assim, sobretudo em 1968, através do
francês Georges Bertrand, as fronteiras da geografia russo-soviética (SEMENOV & SNYTKO,
2013).
Porém, segundo Rodrigues (2001), grande parte do arcabouço teórico - metodológico da
Geografia é frequentemente negligenciado, principalmente pela rápida absorção das influências
advindas de contextos científicos distintos sem que haja a contribuição ou apropriação dos debates
na filosofia da ciência, o que resulta em erros e interpretações superficiais.
Em consonância com os fatores supracitados, Reis Júnior e Hubschman (2007) elucidam
que existem insistentes repetições incorretas acerca do legado teórico-metodológico desenvolvido
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por Viktor Borisovich Sochava, sobretudo pelas barreiras impostas pelo idioma, as quais dificultaram
sobremaneira a disseminação de algumas notáveis obras que historiografaram as tradições e
perspectivas que levaram à construção do pensamento geográfico no contexto russo-soviético.
Assim, tentando compreender os fundamentos e o conceito de geossistemas, busca-se em
termos gerais, no presente estudo, desvelar os pressupostos epistemológicos responsáveis pela
sua formulação na concepção de Viktor Borisovich Sochava, procurando desta forma desenvolver
uma discussão que evidencie e propicie uma melhor compreensão da ideia original proposta pelo
geógrafo russo.

2 - Pressupostos epistemológicos: o surgimento do conceito de geossistemas

O pensamento geográfico russo desenvolveu-se a partir da influência de diversas correntes
científicas e práticas sociais (FROLOVA, 2007). Suas raízes históricas vinculam-se à experiência
herdada dos viajantes datados da Idade Média, cujas práticas de cunho naturalista, caracterizadas
por descrições da fauna, flora e da geologia, em associação com a complexidade dos fatores
políticos e culturais e, a posteriori, com a influência da abordagem sistêmica e da ideologia marxista,
conduziram a emergência de uma nova concepção geográfica, no centro da qual encontra-se a
noção de paisagem (SNYTKO; AUTUTOVA; KONOVALOVA, 2014).
Neste contexto, Rodrigues (2001, p.71) contribui afirmando que:
De forma geral é possível perceber que a escola dos naturalistas exerce influências
inegáveis para o conjunto da Geografia Física. Entretanto, é preciso lembrar que
essas e outras influências não ocorrem simultaneamente e da mesma forma. Até
meados do século XX, diversas tendências metodológicas e diversas preferências
de conteúdos que caracterizavam as escolas de Geografia Física e os intercâmbios
entre elas eram pouco efetivos. Tratava-se, portanto, de um desenvolvimento
descontínuo e relativamente isolado.

Nessa perspectiva, tem-se entre o fim do século XIX e início do século XX o nascimento da
ciência da paisagem na Rússia. Influenciados pelos princípios estabelecidos pela escola alemã de
descrição geográfica comparativa, fundada por Alexander Von Humboldt e Carl Ritter, os geógrafos
passam a apreender a realidade geográfica, natural e humana através dos sentidos espaciais e
metodológicos. Na busca em desenvolver essa lógica de investigação, alguns cientistas russos,
através do termo Landschaft, começam a entender a paisagem como objeto específico do estudo
geográfico, cuja função seria a de englobar as relações existentes entre os diferentes elementos do
meio à sua subordinação no tempo e no espaço (FROLOVA, 2006).
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É imerso nesse contexto que os geógrafos russos descobrem os novos componentes da
paisagem como, por exemplo, o solo. Portanto a Landschaft passa a adquirir cada vez mais os
traços de cientificidade, contrapondo assim a concepção proposta por Humboldt ligada à
visibilidade, a representação do que era sensível. Nessa conjuntura, destaca-se como seminais
para o desenvolvimento da geografia russa a influência das escolas geográficas de Dmitri
Nikolaievitch Anoutchine e de Vasily Vasilievich Dokuchaev datadas do século XIX (FROLOVA,
2007).
Segundo Frolova (2007), é com Anoutchine, em 1863, que se dá a formação da primeira
escola no contexto russo-soviético, a qual altera progressivamente a orientação da geografia na
Rússia. O referido autor propõe o desenvolvimento de estudos geográficos centrados não mais em
investigações de caráter enciclopédico e sim em estudos estruturados sobre leis físicas da evolução
da superfície terrestre, da história da formação dos objetos e dos fenômenos geográficos.
Ainda mais sensível para o desenvolvimento da geografia russa foi a influência da escola
geográfica de Dokuchaev, a qual apoiou-se sobre duas concepções científicas. A primeira partia do
entendimento da natureza como única, contínua e indivisível. Já a segunda estava intimamente
relacionada às práticas agrárias e ao papel dos solos nos sistemas territoriais (FROLOVA, 2006,
2007).
Tais características conduzem Dockuchaev ao entendimento do solo como um objeto
distinto, o qual seria resultado da interação entre o clima, a topografia, o material parental (rochas
ou sedimentos) e dos seres vivos ao longo do tempo, evidenciando assim a acentuação do caráter
de integralidade (CAVALCANTI, 2013).
Esta visão integradora, segundo Rodriguez e Silva (2002, p. 96),
Expressava uma nova visão da Geografia Física em contradição com a visão
tradicional da análise isolada dos componentes naturais, que não permitia a
interpretação das influências mútuas entre os componentes naturais, empreendidos
sob uma visão metafísica e mecanicista. Também entrava em contradição com a
visão extrema do determinismo físico e ambiental, empreendido pelas concepções
radicais da Geopolítica Alemã, encabeçada por Ratzel.

Acerca disso, Cavalcanti (2013) elucida que Dockuchaev divulga suas ideias no final do
século XIX através de uma série de publicações, as quais em conjunto recebem o nome de teoria
das zonas naturais, delineando assim os primeiros fundamentos para o desenvolvimento do
conceito de Geossistemas.
Estas ideias propugnadas por Dokuchaev, segundo Cavalcanti (2013), serviram de
inspiração para o surgimento de novas áreas de estudo, sobretudo através de seus discípulos Boris
B. Polinov (Geoquímica da Paisagem), Vladimir I. Vernadsky (Biogeoquímica e a Teoria da
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Biosfera), Vladimir N. Sukachev (Bigeocenologia) e com Lev Semiónovich Berg (Ciência da
Paisagem).
Com base nas ideias de Dockuchaev e na concepção corológica de Alfred Hettner, em 1910
o geógrafo russo Lev Semiónovich Berg, na tentativa de promover a geografia como uma ciência
independente, propõe como objeto de estudo geográfico a paisagem e como o seu método a
regionalização. Estes fatos corroboram para a inserção da paisagem no contexto russo-soviético
como objeto de estudo da geografia física, engendrando assim especificidades que a diferenciam
das demais ciências (FROLOVA, 2007).
A paisagem, portanto, a partir da concepção de Berg, adquire novas características. A
primeira refere-se ao entendimento da paisagem como unidade homogênea. A segunda, seguindo
a linha de raciocínio da primeira, evidencia que as paisagens apresentam suas identidades
correlacionadas às similaridades dos elementos que a compõem. Enquanto que a terceira elucida
que, no âmbito da paisagem, são englobados as atividades humanas e os diferentes elementos que
se fazem presentes no ecossistema (FROLOVA, 2006).
A posteriori, inspirada nas ideias e proposições de Dokuchaev e de seu discípulo Berg, e
com a necessidade de representação do território russo em diferentes escalas, desenvolve-se em
Moscou, através de Nicholas Adofovich Solntsev, uma nova escola geográfica voltada aos estudos
da morfologia da paisagem (ROOSAARE, 1994). Acerca disso, o autor argumenta que:
Esta abordagem concentra-se principalmente no mapeamento em larga escala de
unidades de paisagem tipológicas e em uma taxonomia rigorosa, tornando-se
assim, um conceito que imprimiu liderançana complexa Geografia Física que era
exercida na União Soviética (ROOSAARE, 1994, p.33, tradução nossa).

A invenção da paisagem científica, segundo Frolova (2007), suscitou diversos conceitos e
tipologias. Emergiram, assim, diferentes pontos de vista e questionamentos sobre sua continuidade
ou descontinuidade e também sobre o dualismo ou o globalismo referente à sua abordagem.
Essa discussão, intimamente inserida em um contexto ideológico político-cultural, apresenta
alterações sensíveis, sobretudo a partir da Revolução Russa de 1917. Os decretos implementados
pelo Estado soviético levam à nacionalização da terra, dos subsolos, das águas e das florestas,
alterando sobremaneira as relações da sociedade russa com o meio. Destaca-se também nesse
âmbito de alterações, a forte influência do Marxismo Leninismo (CAVALCANTI, 2013).
Dessa forma, segundo Rodriguez e Silva (2002), a paisagem a partir do enfoque materialista
dialético passa a ser entendida como um arranjo de formas, estruturas naturais e sociais, ou seja,
como um todo dialético de base natural que privilegiava as interações dos fenômenos. Concepção
esta, consolidada, sobretudo, devido à necessidade de inserção no contexto russo-soviético de um
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planejamento voltado ao conhecimento das unidades naturais integradas para serem transformadas
e dominadas.
A partir desta perspectiva fundante, ganham importância, segundo Roosaare (1994), os
investimentos do governo russo na construção de uma tradição de observação e de pesquisas
estacionárias, sobretudo nos campos da biogeocenologia, meteorologia e hidrologia, evidenciando
uma maior importância às questões inerentes à dinâmica da paisagem.
É a partir deste novo contexto que o estudo da paisagem adquire uma importância especial,
exigindo agora da geografia uma renovação de seus métodos de investigação, haja vista que a ideia
de paisagem propugnada até a primeira metade do século XX era de difícil adaptação a esta
realidade, que agora buscava, através de uma perspectiva objetiva de investigações rotativas e
estacionárias, subsidiar o desenvolvimento e a organização territorial do país (SNYTKO
&SEMENOV, 2008).
Em suma, segundo Frolova (2006, p.229, tradução nossa),
É neste novo contexto ideológico e económico, que o estudo da natureza adquire
importância, exigindo que a geografia proporcione através de análises, meios para
a criação de condições que assegurem o auto abastecimento do país socialista em
matérias primas essências e, que contribua de forma estratégica para a distribuição
das indústrias no território. Ou seja, o Estado socialista reivindica da geografia uma
base de conhecimento científico para seus planos econômicos.

Contudo, segundo Neves (2016), esta ideia de apreensão da paisagem através de uma
perspectiva objetiva dava sinais de insuficiência na interpretação das complexas e contraditórias
relações que se coadunavam em um ambiente extremamente utilitarista, predatório e degradado.
Cenário este que, em associação com a ineficiência na compreensão de uma grande quantidade
de dados de estações experimentais, passou a ser contestado pelas diferentes escolas geográficas,
engendrando a necessidade de renovação dos métodos utilizados pela ciência da paisagem.
Dessa forma, apoiadas nos expressivos avanços da ciência e dos estudos geográficos,
emergem na década de 1960 novas teorias na geografia física. Teorias estas que estavam
diretamente correlacionadas ao conceito de sistemas que ganhava aceitação em muitos países
(SEMENOV & SNYTKO, 2013).
Embora fosse possível perceber no contexto russo-soviético abordagens integrativas da
natureza através dos trabalhos de Dokuchaev, segundo Marques Neto (2008) é com Ludwig von
Bertalanffy, em 1937, em um caráter inaugural, que ocorre a ratificação da Teoria Geral dos
Sistemas. Ainda segundo Marques Neto (2008, p.70), o referido autor “mostra sensibilidade em
relação ao esgotamento e às limitações dos esquemas metodológicos da ciência clássica,
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entendendo a necessidade do estudo integrado dos fenômenos em detrimento de uma óptica
separativa e reducionista”.
Imerso nesse contexto de constantes mudanças e contradições inerentes às renovações
conceituais envoltas a análise da paisagem e, influenciado por uma série de postulados teóricos
pautados na lógica do materialismo dialético que tomaram forma de ciência no país, e ampliando
essa ideia de integralidade suscitada pela Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy, Sochava, em
1963, introduz o conceito de geossistemas nos estudos geográficos no artigo intitulado “Definição
de alguns conceitos e termos da geografia física”.
De acordo com Semenov e Snytko (2013), o referido artigo partiu de um relatório
apresentado por Sochava em um seminário de filosofia realizado em 25 de março de 1963 no
Instituto de Geografia da Sibéria e do Extremo Oriente (IGSFE). As ideias propugnadas por Sochava
no relatório foram discutidas por uma série de autores, como V.M. Boyarkin, V.Ya. Balaganov, E.N.
Dibtsev, E.I. Ignatiev, S.A. Kolyago, A.A. Krauklis, V.S. Mikheev, V.A. Ryashin, G.M. Tomilov e V.A.
Frish, os quais, através de uma série de observações e sugestões tomadas em consideração a
Sochava, contribuíram para a articulação do conceito de geossistemas no manuscrito publicado.
O conceito de Geossistemas passa a assumir, portanto, a partir desse ano, segundo
Semenov e Snytko (2013), lugar de destaque na literatura geográfica científica russo-soviética como
um dos conceitos básicos da ciência.
As ideias formuladas por Sochava (1977) conduzem ao entendimento do conceito de
geossistemas como unidades naturais-geográficas que se manifestam em várias escalas, desde
uma escala mais elementar, denominada de áreas homogêneas, até todo o sistema terra que
corresponderia ao envelope físico-geográfico. Ainda segundo Sochava (1977), a paisagem, a partir
desta perspectiva, manifestar-se-ia de forma mais expressiva em uma determinada grandeza
escalar dos geossistemas, concebida por ele como o macrogeócoro, o qual estabeleceria a
passagem dos níveis locais ou topológicos para os níveis regionais.
Acerca disso, Sochava (1977, p.7) elucida que,
Embora os geossistemas sejam fenômenos naturais, todos os fatores econômicos
e sociais, influenciando sua estrutura e peculiaridades espaciais, são tomados em
consideração durante o seu estudo e suas descrições verbais ou matemáticas [...],
sobretudo no que se refere às paisagens grandemente modificadas pelo homem.

Evidencia-se, portanto, a partir da articulação e introdução da abordagem geossistêmica na
geografia física russa, uma mudança de percepção acerca do estudo da paisagem. Tal abordagem
propiciou o seu entendimento a partir de uma perspectiva dinâmica, ou seja, através de uma visão
interativa e integrada. Configurando-se assim, como um instrumento de fundamental importância,
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sobretudo, na resolução de problemas provenientes da ação antropogênica sobre a paisagem
(FROLOVA, 2006).
Nessa conjuntura, percebe-se, a partir dos anos 1960-1970, que a ciência dos geossistemas
tornou-se o núcleo dos estudos geográficos no contexto russo-soviético, expandindo-se a posteriori
para diferentes escolas europeias (países da Europa Oriental, França, Espanha) e também para
alguns países da América Latina, como Cuba, México e Brasil (FROLOVA, 2007).
Dessa forma, tem-se entre 1970 e 1990, com o avanço expressivo das pesquisas baseadas
nas investigações por meio das estações experimentais, a construção da ideia de paisagem a partir
de uma abordagem estruturada na formulação teórica da poliestrutura dos geossistemas, onde
inclui-se a geoestrutura morfolitogênica, hidroclimatogênica e biopedogênica que abarcam a
articulação hierárquica de vários níveis e ordens, iniciando pelas fáceis e geótopos (SNYTKO
&SEMENOV, 2008).
Assim, as concepções teórico-metodológicas referentes ao conceito de geossistemas,
formulado por Viktor Borosovich Sochava, tornam-se, a partir do final do século XX e início do século
XXI, de fundamental importância no âmbito dos estudos geográficos. A emersão de diversos
problemas e situações de risco vinculadas à reorganização espacial e à antropização das áreas
naturais fizeram alimentar receios ante um futuro, não muito distante, destinado a insustentabilidade
da relação do homem com a natureza, contribuindo assim para o fomento das ideias e dos
postulados geossistêmicos.

3 - Breve apreciação: princípios do postulado geossistêmico em Viktor Sochava

Segundo Sochava (1977), faz-se necessário encarar a questão do estudo dos geossistemas
como formações naturais. Ele entende que outras interpretações acerca do postulado geossitêmico
constituem-se como construções especulativas, das quais emergem noções fragmentariamente
formuladas em uma direção extrema.
Acerca disso, Cavalcanti (2013, p.89) elucida que:
vale asseverar que o geossistema em Sochava é compreendido como uma unidade
natural dinâmica de qualquer dimensão, da maior dimensão espaço-temporal (toda
a superfície terrestre), à menor (ex.: um pequeno setor morfodinâmico de encosta
com mesmo sistema de transformação pedológica e estágio de sucessão florestal).
Nestes termos, a definição do russo é completamente diferente daquela que
Bertrand propõe em 1968, para o seu modelo de Geografia Física Global, uma vez
que para Sochava os geossistemas podem possuir qualquer dimensão (de alguns
metros até toda superfície terrestre), enquanto para o francês, os geossistemas são
da ordem das dezenas às centenas de quilômetros quadrados.
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Dessa forma, segundo Rodrigues (2001), faz-se possível apresentar as ideias estabelecidas
por Sochava em sua teoria, através de dois princípios. O primeiro refere-se ao entendimento da
paisagem como sistemas dinâmicos abertos e hierarquicamente organizados, passíveis de
delimitação ou de serem circunscritos espacialmente em sua tridimensionalidade. Ainda segundo o
autor, este princípio apresenta relação com os preceitos estabelecidos pela teoria geral dos
sistemas, sobretudo, com a ideia de articulação entre os sistemas abertos (variáveis extrínsecas) e
da interdependência de suas variáveis intrínsecas (trocas de matéria, energia e ciclos),
evidenciando assim que os geossistemas, na sua constituição, necessitam de uma organização
geográfica.
Ainda segundo Rodrigues (2001), o outro princípio refere-se à característica bilateral dos
geossistemas, onde faz-se possível a inserção de análises sobre os geômeros e geócoros, os quais
estabelecem

uma

relação

ambígua

de

independência

e

conexão,

correspondendo,

respectivamente, às estruturas homogêneas e heterogêneas do ambiente natural.
Seguindo esta linha de raciocínio, Oliveira e Marques Neto (2015, p.4656) contribuem
afirmando que:
O princípio bilateral de classificação dos geossistemas exprime a ideia de que a
dimensão espacial dos mesmos reflete o nível hierárquico que ocupa. A cada
categoria dimensional, diferentes integrações espaciais podem ser interpretadas.
As fileiras hierárquicas dos geômeros e geócoros possibilitam uma classificação das
paisagens sobre uma base sistêmica a partir da interpretação simultânea de
integridades homogêneas e heterogêneas.

Outra noção de fundamental importância na articulação do conceito de geossistemas, referese às abordagens dinâmicas, as quais contribuem para a sua classificação de acordo com seu
estado ou estados sucessivos, possibilitando a proposição de hipóteses sobre sua dinâmica futura.
Tal característica de cunho preditivo confere aos geossistemas, através de sua aplicação, a
possibilidade de identificar a direção ou balanço de processos, inclusive por incorporar a ação
antropogênica (RODRIGUES, 2001).
Dito em outras palavras e de forma sumária, percebe-se que os geossistemas constituemse como sistemas dinâmicos, abertos e hierarquicamente organizados, apresentando em cada nível
de sua hierarquia uma integridade dinâmica com uma organização geográfica intrínseca, que inclui
a sua diferenciação, integração, desenvolvimento e funcionamento. Apresentando, portanto, a
incorporação de princípios teóricos que embasam a sua classificação, mapeamento, dinâmica e
evolução (SEMENOV E SNYTKO, 2013).
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Nesse panorama, caracterizado pelas relações de integração e interdependência de
perspectivas estruturais, dinâmicas e evolutivas, permitida pelos pressupostos epistemológicos
fundantes da abordagem geossistêmica, percebe-se que sua grande contribuição se dá a partir da
incorporação dos conceitos de invariantes e variáveis de estado que, articulados e aplicados aos
estudos geográficos, contribuíram sobremaneira no plano do debate teórico para expandir os
horizontes acerca do estudo integrado da natureza, sem deixar de lado a relação dialética que a
mesma possui com a sociedade (CAVALCANTI, 2013).
Entretanto, em virtude da dificuldade de interpretação e entendimento das proposições
formuladas por Sochava, tal abordagem ainda hoje encontra resistência, sobretudo, no âmbito dos
estudos geográficos brasileiro. Isto ocorre, segundo Cavalcanti (2013, p.110), pelos seguintes
motivos:
•Larga divulgação do texto de Bertrand de 1972, sem conhecimento de sua
publicação posterior com Beroutchachvili em 1978 ou mesmo de seu modelo
Geossistema-Território-Paisagem(GTP);
• Falta de compreensão da diferença entre o conceito de geossistema em Sochava
e em Bertrand, que partilham apenas a mesma epígrafe;
• Pouco material disponível em português, sobre as ideias de Sochava e de outros
geógrafos russo-soviéticos e;
• Organização diferenciada da estrutura acadêmica e história do pensamento
geográfico no Brasil e nos países formadores da antiga URSS.

Portanto, observa-se que a resistência acerca dos postulados geossistêmicos de Sochava
encontra-se diretamente correlacionada a ausência de debates no campo da filosofia acerca da
construção e articulação de sua teoria, contribuindo para recorrentes erros e interpretações
equivocadas dos geossistemas enquanto categoria de análise. Nesse sentido, percebe-se que os
autores aqui apresentados (e outros), tentaram superar, conforme explicitado anteriormente, as
dificuldades inerentes à discussão do conceito de geossistemas, rompendo com a resistência que
ainda hoje impera e faz-se presente sobre as ideias articuladas por Sochava.

4 - Considerações Finais

As colocações sucintas que aqui foram expostas buscaram contribuir para um melhor
entendimento e avaliação das ideias, em seu caráter embrionário, proposta por Sochava, acerca do
conceito de geossistemas, sobretudo no que se refere a sua salutar contribuição aos estudos
geográficos.
A partir da conjuntura ilustrada, percebe-se que as concepções teórico-metodológicas, como
também filosóficas e epistemológicas envoltas à construção do conceito de geossistemas e de sua
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utilização como categoria de analise, constituem-se de fundamental importância neste momento de
intensas transformações sobre o meio ambiente e de debates sobre as alternativas para a crise das
cidades, principalmente no que se refere ao reconhecimento e avaliação das relações existentes
entre os elementos que inter-relacionam-se e coadunam-se nas paisagens inseridas no meio
tropical, sobretudo no entendimento da gênese, processos e padrões da paisagem.
Por fim, conforme explicitado por Marques Neto (2008), cabe destacar a necessidade de
emersão de pesquisas geográficas que desenvolvam-se apoiadas na intersecção das bases
geossistêmicas com as condições ambientais vigentes no domínio tropical atlântico, a fim de evitar
uma condição de mero reflexo das ideias originais propostas por Sochava, o que possibilitaria a
utilização da abordagem geossistêmica em condições e realidades distintas daquelas existentes no
âmbito de sua formulação no contexto russo-soviético.
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Resumo
A Usina Hidrelétrica de Furnas foi inaugurada em 1963 com o objetivo de sanar a crise energética que
ameaçava os principais centros socioeconômicos do sudeste do Brasil. O lago formado foi um agente
transformador da paisagem sul mineira e da vida dos habitantes de 34 municípios que tiveram parte de seus
territórios alagados. Dentre esses municípios, foi selecionado para esse estudo o de Fama-MG, que teve boa
parte de sua área urbana inundada. Antes da implantação da Usina Hidrelétrica de Furnas, a paisagem desse
município era composta por diversos elementos, como as fábricas de laticínio, a ferrovia, o navio a vapor, o
Rio Sapucaí, etc. No entanto, o Lago de Furnas deixou essas estruturas submersas e deu origem a uma nova
forma de produção do espaço. Assim, essa pesquisa se propôs a fazer uma análise espacial e resgatar o
histórico do processo de transformação na paisagem urbana ocorrida nesse município a partir da implantação
do Lago de Furnas, por meio da fala de antigos moradores, que vivenciaram todo esse processo. Por outro
lado, é importante dar voz também aos jovens que veem Fama sobre outra perspectiva.
Palavras-chave: Paisagem; Transformações socioespaciais; Lago de Furnas; Fama-MG.
______________________________________________________________________________________

1. Introdução
A Usina Hidrelétrica de Furnas foi implantada com o intuito de suprir a crise energética que
ameaçava o Brasil em meados da década de 1950, quando Juscelino Kubitschek (1956-1961) optou
em investir na geração de energia elétrica para, assim, desenvolver sua política nacional
desenvolvimentista de redirecionamento capitalista, baseada na expansão da produção industrial,
sobretudo de bens duráveis de consumo, que proporcionou um acelerado processo de urbanização
(LEMOS JÚNIOR, 2010).
Foi nesse contexto que no dia 28 de fevereiro de 1957 a empresa Central Elétrica de Furnas
foi criada com sede em Passos-MG. Objetivava-se construir e operar no Rio Grande a primeira
usina hidrelétrica de grande porte do Brasil, com capacidade de geração de 1.216 MW de energia
que representava um reforço energético para as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. As obras foram iniciadas no ano de 1958 e se estenderam até 1962. No ano seguinte, a
primeira unidade entrou em operação, mas sua inauguração oficial foi em 1965 no primeiro governo
do regime militar com o presidente Castelo Branco (CARVALHO, 2012)
A Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de Furnas consiste em uma sub-bacia do Rio
Grande, segundo a Revista da Hidrovia do Lago de Furnas (2010, p.16) possui cerca de 1.500m² e
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cobre uma superfície de 1.457,48 km², onde acumula represados cerca de 23 bilhões de metros
cúbicos de água, sendo a maior extensão de água do estado de Minas Gerais e um dos maiores
lagos artificiais do mundo, denominado como o “Mar de Minas”. A bacia abrange 52 municípios,
sendo 34 municípios lindeiros a ele que passaram a ter parte de seus territórios inundados,
modificando a estrutura física, fazendo com que a paisagem onde havia Igrejas, cemitérios, trilhos,
entre outros, ficasse submersa. Entre os municípios, selecionamos para a análise desse trabalho o
de Fama, que teve boa parte de sua área urbana inundada. Ele está localizado na mesorregião
Sul/Sudoeste do Estado de Minas Gerais, situado ao encontro dos Rios Sapucaí e Machado, tendo
como municípios limítrofes: ao Norte Campos Gerais, ao Sul Machado, a Leste Paraguaçu e Oeste
Alfenas (figura 1). O município de Fama é constituído pela sede e pelos distritos de Rochas,
Armazém, Coqueiros, Pontinha e Tobias. Ocupa uma área de 86,024 km² e tem como principal
atividade econômica o setor de serviços e turismo, seguido pela agropecuária (IBGE, 2015).

FIGURA 1: Localização do município de Fama dentro da mesorregião Sul/Sudeste de Minas. Fonte: IBGE, 2010,
modificado por Manoel e Diniz, 2015.
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As águas do Lago de Furnas mudaram a vida da população local e a história dos municípios
inundados, segundo Bortoleto (2001, p.54) “na implantação de um empreendimento de grande
porte, como uma usina hidrelétrica, podemos salientar graves impactos socioeconômicos, culturais
e ambientais que ocorrem de diferentes maneiras na região”. Pelo fato de a Usina Hidrelétrica de
Furnas ter iniciado a operação no Rio Grande na década de 1960, tais impactos foram mais intensos
para a população local. Colchete Filho (2013, p.138) argumenta que “o projeto de uma hidrelétrica
de grande porte, como Furnas, faz referência a uma era de grandes investimentos em infraestrutura,
quando muito pouco se falava sobre impacto ambiental, projeto participativo ou memória social”. O
referido autor reflete o processo dialético do homem com o lugar e como construímos nossas
paisagens a partir de intervenções urbanas, como o Lago de Furnas, de fato, esta paisagem se
transformou muito e a relação entre essa e os processos produtivos da região se tornou mais
complexa.
Ademais, cabe ressaltar que as formas espaciais produzidas por determinado indivíduo são
oriundas da sua percepção influenciada pela cultura em que está inserido. A paisagem consiste em
uma fração do espaço ao alcance de nossa vista, uma “cena”. Nas palavras de Schama (1996), as
paisagens possuem dimensões simbólicas e produção social e as visões do ambiente das pessoas
que convivem com elas comportam lembranças, mitos e significados complexos. Dessa forma, não
se pode separar ambiente e percepção, uma vez que é necessário “[...] reconhecer que é nossa
percepção transformadora que estabelece a diferença entre matéria bruta e paisagem [...]”. Para o
autor, paisagem é considerada como obra da mente e está relacionada com “persistentes e
inelutáveis obsessões” socioculturais, que conformam “tradições paisagísticas” capazes de moldar
instituições e expressar as virtudes de comunidades políticas ou sociais (SCHAMA, 1996, p.20).
Sendo assim, a paisagem de Fama está em constante processo de alteração, bem como a
percepção da população com relação ao ambiente e ao meio social em que se encontram. O Lago
de Furnas é um agente que altera o espaço famense, logo em épocas de cheia e de estiagem, a
população também modifica sua percepção com relação ao ambiente em que vivem.
Diante dessa realidade, o intuito desse trabalho é fazer uma análise espacial e resgatar o
histórico do processo de transformação na paisagem urbana ocorrida no município de Fama a partir
da implantação do Lago de Furnas, por meio da fala de antigos moradores, que vivenciaram todo
esse processo. Por outro lado, é importante dar voz também aos jovens, que enxergam Fama sobre
outra perspectiva, ou seja, com uma paisagem que para eles é única, já que quando nasceram era
essa que se apresentava.
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

394

ISSN:2358-8659

Reflexões sobre o conceito de paisagem
A paisagem pode se entendida como o plano aparente do espaço, como a forma espacial
formada por atributos materiais (funcionais) e imateriais (simbólicos). “As formas espaciais são
produto de intervenções teleológicas, materializações de projetos elaborados por sujeitos históricos
e sociais” (MORAES, 2005, p. 16).
A produção do espaço é resultado da materialização de projeções baseadas numa
apropriação teórica anterior. O indivíduo produtor do espaço atua com base nas suas concepções,
oriundas de sua percepção espacial, uma apropriação subjetiva, logo um símbolo da paisagem
pode ter diversos significados dependendo de quem o percebe. Segundo Moraes (2005, p. 27):
A leitura da paisagem é comum a qualquer sociedade, em qualquer época. A
relação dos homens com a natureza implica em níveis de percepção do meio que
os abriga. A construção do habitat necessariamente envolve projeções, préideações, avaliações, enfim, formar de consciência do espaço. Assim, em todo o
período histórico e em todo o grupo humano vamos encontrar reflexões sobre o
espaço ocupado. O próprio território de certa forma se define nessa
autoconsciência.

A paisagem é uma “maneira de ver”, de compor e harmonizar o mundo com o externo em
uma unidade visual, então sua interpretação é influenciada pela perspectiva do observador que a
compreende a partir da decodificação de seu significado cultural e simbólico. Os seus aspectos
culturais precisam ser ativamente reproduzidos para continuar a ter significado, logo as paisagens
são dinâmicas, estão sempre em processo de construção, nunca estão finalizadas ou estáticas.
De acordo com Tuan (1980), a superfície terrestre é extremamente variada e são diversas
as maneiras com que as pessoas a percebem e a avaliam, logo duas pessoas não veem a mesma
realidade e nem dois grupos sociais fazem a mesma avaliação do meio ambiente. Por mais que a
visão do meio ambiente seja feita de diversas maneiras, as pessoas por serem da mesma espécie
se limitam a ver a realidade de uma determinada maneira. Porém todos os seres humanos em
virtude de possuírem órgãos similares, acabam compartilhando percepções comuns, um mundo
comum. Vale ressaltar que é através dos cinco sentidos que o ser humano consegue perceber o
mundo e que a percepção é uma atividade que depende dos nossos objetivos e de nossa cultura.
A partir da dinâmica das relações sejam estas culturais, de poder, sociais ou econômicas, a
paisagem se transforma ao longo dos anos. De acordo com Santos (1996), a interpretação da
paisagem está no território, já que se o território está em movimento, se mudam as relações de
produção ou as relações de poder em um determinado lugar no espaço, muda-se também a
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paisagem. Então na medida em que o território está em movimento, a paisagem está em transição.
O termo paisagem abrange uma pluralidade de interpretações. Durante o processo
de ocupação de um território, estabelecem-se diversas relações entre a paisagem
e os processos produtivos, visto que, à medida que o trabalho humano torna-se
mais complexo, são exigidas alterações espaciais correspondentes às inovações
em curso. No entanto, a paisagem não revela apenas as relações entre a produção
e a estrutura da sociedade, mas também o imaginário social, as crenças, os valores
e os sentimentos das pessoas que a constroem. Assim, a paisagem deve ser
pensada paralelamente às condições políticas, econômicas e também culturais
(SANTOS, 1996, p. 138).

Nesse sentido, o Lago de Furnas foi um agente transformador da paisagem da cidade de
Fama, esse território que antes da implantação da UHE Furnas pertencia à população lindeira ao
Rio Sapucaí e após praticamente passou a pertencer ao setor público, através de diversas
expropriações, resultando no alagamento do rio e de boa parte da área urbana. Assim, alguns
signos da paisagem desapareceram e outros surgiram, dando origem a uma nova forma de
interação e produção do espaço.

Fama: da gênese ao contexto atual
Antigamente, onde se localiza o município de Fama se constituía uma vila, a denominada
“Vila da Fome”. O primitivo povoado surgiu nas terras da fazenda do Capitão Tomaz de Figueiredo
que em 1837 doou uma área de meio alqueire para formar o patrimônio de uma capela. Segundo a
tradição, foi o próprio Figueiredo que deu o nome de Fama ao povoado. Se tornou distrito do
município de Alfenas em 1911, transferido para o município de Paraguaçu em 1923, e emancipado,
tornando um município em 1948 (PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA, 2006).
De acordo com Ayer (1983, p.16 apud GONÇALVES, 2014, p. 28), “Fama foi criada em 30
de agosto de 1911, a partir da lei nº 556 e instalado em 5 de maio de 1912. Nessa época o distrito
tinha 1500 habitantes e 300 casas”.
Fama foi incorporando tecnologia no cotidiano da população local. O fornecimento de
energia ocorreu em 1924, a água encanada veio em 1928. O município se caracterizava pela forte
presença do cultivo de arroz e alho nas áreas de várzea ao Rio Sapucaí, que escoava na região,
contava com fábricas de macarrão, farinha, móveis, laticínios, ladrilhos, serrania, máquinas de
beneficiar o arroz, lojas de tecidos, grandes depósitos de alho, cinema (mudo e falado), banda,
centro telefônico e a ferrovia. Na época, Fama movimentava a economia da região com sua via
férrea que transportava os produtos oriundos da agricultura e da indústria. (PREFEITURA
MUNICIPAL DE FAMA, 2006).
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

396

ISSN:2358-8659

Com a implantação do Lago de Furnas em 1963, o município de Fama foi um dos mais
prejudicados. Antes a cidade era referência regional em termos de possibilidades de comunicação
com outros lugares, devido à ferrovia (figura 2), a navegação a vapor no Rio Sapucaí (figura 3) que
partia da estação de Fama com destino a Carmo do Rio Claro e a rodovia que fazia o trajeto de
Fama a Paraguaçu e a Alfenas, que ficaram submersas, deixando a cidade isolada. O acesso da
área urbana para a rural ficou complicado com a inundação, fazendo necessário o aumento do
trajeto por terra ou o uso de balsas.

FIGURAS 2 e 3. Antiga Estação Ferroviária e transporte a vapor. Fonte: Prefeitura Municipal de Fama, 2006 e Blog
Senhora do Carmo, 2010.

Portanto, antes do advento de Furnas, Fama era um município com destaque no comércio
e um bom desempenho agrícola. De acordo com Vieira (2002, p. 265):
Fama, com apenas dois mil habitantes, plantada na beira do Sapucaí, foi tomada
pelo pânico. A área do município, de 64 km², seria bastante atingida pela represa.
Nada menos do que 14 km² ficariam submersos e o imenso lago inundaria também
a parte mais baixa da pitoresca e promissora urbe.

Com o Lago de Furnas novos fenômenos começaram a compor e a articular essa paisagem.
As figuras a seguir (figuras 4 e 5) demonstram que o lago chegou próximo a atingir a Igreja Matriz,
deixando a praça central e moradias submersas, fazendo transparecer nas suas águas o espelho
da nova paisagem que começara a surgir.
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FIGURAS 4 e 5: Área urbana do município de Fama antes e depois da inundação pelo Lago de Furnas. Fonte: Prefeitura
Municipal de Fama, 2006) e Rosymeire Silvério, 2012.

Embora essa nova paisagem a princípio não causasse boa impressão por parte dos
moradores e dos políticos locais na década de 1960, após alguns contratempos, essa então recente
dinâmica socioespacial implantada trouxe benefícios tanto para o Brasil, quanto para Fama.
Por ora, será relatada a primeira impressão que o alagamento de Furnas trouxe para a
população que foi a de perda de identidade, de suas referências de casa e lugar, pois a geografia
havia mudado tanto que já não sabiam mais por onde passavam, tudo que essas pessoas tinham,
a sua história, sua cultura e suas relações sociais nunca mais seriam as mesmas. Houve muita
resistência por parte dos proprietários que não se conformavam em deixar suas casas e suas terras,
o deslocamento compulsório54 trouxe, segundo o relato dos idosos entrevistados, tanto sofrimento
que muitos enlouqueceram e se suicidaram.
De imediato a inundação do Lago de Furnas causou em Fama uma grande perda das terras
mais férteis, ocasionando um grande êxodo populacional, modificando o setor agrícola, a cultura de
arroz e alho que eram cultivadas, a situação econômica, o ordenamento do território, as relações
socioculturais e o sistema de transporte. E um dos fatores mais marcantes foi o isolamento da
cidade que tinha um grande potencial para se desenvolver mais e que teve que buscar outras formas
para não estagnar sua economia. A exploração desse recurso hídrico foi uma possibilidade de
reerguer a situação econômica de Fama através de atividades como a pesca esportiva, a
piscicultura e o turismo no município, além do cultivo de café.
Nessa perspectiva, o Lago de Furnas que no início trouxe dor, passou a ser fator de
desenvolvimento a partir de um potencial turístico que faz com que a cidade seja bastante visitada,

54

Deslocamento fora do controle da vontade do migrante.
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devido à sua tranquilidade, a receptividade dos moradores e à estrutura turística de veraneio. “Tudo
isso significa que, gradativamente, os moradores da região reelaboraram suas referências
simbólicas e redes de relações sociais em torno do “Mar de Minas”, superando os sentimentos de
perda e sofrimento tão característicos da década de 1960” (MARTINS, 2010, p. 356).

2. Materiais e métodos
Levantamento teórico-conceitual, sobretudo sobre o conceito de paisagem, para elaborar
uma análise comparativa entre como esta se configurava em Fama antes e após o advento de
Furnas. No intuito de suceder o resgate histórico da cidade, recorreu-se a materiais como fotos e
documentos e a entrevistas com 4 idosos acima de 65 anos. Com relação aos moradores jovens
(entre 15 e 24 anos), aplicou-se um questionário, junto a 66 pessoas. Também foram entrevistados
Prefeito Municipal de Fama e o Secretário Executivo da Associação dos Municípios do Lago de
Furnas.
Buscando fazer o levantamento da história e da evolução urbana de Fama, para
compreender o processo de ocupação de seu território, foi elaborado um mapa no qual é possível
ter essa visualização.
Após análise dos dados obtidos no trabalho de campo, correlacionando-os com os dados
secundários, históricos e os aspectos conceituais discutidos, construímos os resultados desse
trabalho que é apresentando a seguir.

3. Resultados
Conforme já mencionado, antes da inundação provocada pelo Lago de Furnas, o município
de Fama estava desenvolvendo sua economia com fábricas e a agricultura de várzea, sua
diversidade de transportes propiciava um grande fluxo de pessoas e de mercadorias. Sua população
estava crescendo e devido a esse progresso, em 1949, foi emancipado, tornando-se município. Em
1957, a população tomou conhecimento da construção da Usina Hidrelétrica de Furnas e que boa
parte de Fama iria ser submersa. O relato de um dos moradores antigos entrevistados ilustra bem
essa realidade pretérita:
A vida em Fama era uma vida boa, normal. Tinha o trem que passava aqui e fazia
movimento ferroviário. Levava o comércio que vinha lá de Carmo do Rio Claro, de
Juréia, aquelas cidades pra lá. Tinha um barco a vapor, esse vapor transportava as
mercadorias para chegar aqui passar para o trem e ir embora lá pro Estado de São
Paulo, ia gado, era assim, cereais, alho, milho, feijão e essas coisas que tinha. As
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pessoas vinham para viajar no ônibus, vinha nesse vapor para viajar no trem. Além
do trem, passava um ônibus aqui na Fama que ia pro Rio de Janeiro todos os dias,
um ônibus para São Paulo e para Belo Horizonte, ai se você queria viajar para esses
lugares você tomava o ônibus na porta de casa. Só que aqui quase ninguém podia
viajar, não tinha condições. (...) Aqui tinha um posto telefônico que por 60 anos
funcionou nessa casa e lá embaixo onde nós moramos também. (...) Estávamos
fazendo essa casa quando surgiu a notícia que Furnas ia fazer isso, foi onde todo
mundo teve prejuízo. Foi feio o negócio para o povo. Ficou mais caro ainda fazer
essa casa, ficamos devendo ela por um tempo, conseguimos pagar tudo, mas
vendemos a oficina do meu pai para pagar conta de venda, é verdade, ficamos
devendo aqui, devendo ali. (...) Até o telefone ficou sem condições de levar
nenhuma renda, não tinha renda no telefone mais. (...) Com o tempo voltou o
movimento. A paisagem não era feia não, a paisagem de Fama sempre trouxe
gente, turista aqui, sabe? O povo pensa que é só agora com a represa, não. Tinha,
tinha não, tem aí o Rio Sapucaí, né? Que era muito bonito, a margem dele tinha
umas casas muito boas que foi preciso desmanchar com a represa, né?
Desmanchou acho que mais de 70 casas ali na margem do rio lá embaixo. Tudo
casa boa mesmo, dava desgosto de desmanchar (A. L. N., 75 anos).

Além da perda dos principais meios de transporte e de estradas e pontes que facilitavam o
acesso aos municípios vizinhos, o Lago de Furnas também dificultou o caminho da área urbana de
Fama para sua área rural.
Era muito movimentada a cidade, ela tinha vida própria, terras férteis, fazendeiros
em volta, depois aconteceu um negócio muito assim... a água separou a zona
urbana da zona rural, então o município ficou muito pobre, porque os fazendeiros
daqui, por causa dessa separação que a água separou, o pessoal que podia
movimentar aqui, eles deixaram de movimentar aqui (...) ficou mais fácil para eles ir
para uma cidade como Paraguaçu ou Alfenas do que vir aqui, os fazendeiros do
município de Fama, então teve esse prejuízo também (R. S. P .L., 70 anos).

Na década de 1960, Fama se encontrava em uma fase de isolamento e de estagnação da
sua economia. No entanto, com a mudança na paisagem que o Lago de Furnas propiciou, a
população que permaneceu em Fama começou a produzir novas formas espaciais.
Um destaque importante, ainda quanto à questão econômica, diz respeito a Compensação
Financeira dos Recursos Hídricos (CFRH)55 de acordo com a área inundada (LEMOS JUNIOR,
2010). O Prefeito Municipal de Fama56 afirmou que “nossos royalties são muito baixos e devido à
diminuição da produção de energia, hoje estamos recebendo muito pouco. E quando tá normal, nós
recebemos 30 mil (reais) e atualmente estamos recebendo 6 mil (reais)”. Os valores dos royalties
se alteram devido à quantidade de energia produzida, ou seja, quando se há abundancia de água
no lago, este consegue produzir mais energia e com isso, o município de Fama recebe mais, já

55

Percentual que as concessionárias de geração hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos. Cabe
a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) gerenciar a arrecadação e a distribuição dos recursos entre
os beneficiários: Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União.
56
Ângelo Henrique Saksida, Maio/2015.
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

400

ISSN:2358-8659

quando o lago está com nível de água baixo este valor diminui.
Embora o Lago de Furnas seja importante para a economia local, não recebe a atenção
devida da população e do poder público desses municípios. Segundo Carvalho (2012, p.45), “são
muitas as fontes de contaminação, destacando-se o uso inadequado do solo e a falta de tratamento
de efluentes domésticos e industriais”. Essa questão ainda se agrava quando ocorre o
deplecionamento, ou seja, a redução do nível da água, como consequência das oscilações do
regime hídrico ao longo do ano, quando os dejetos ficam mais concentrados.
O secretário executivo da ALAGO (Associação dos Municípios do Lago de Furnas) 57
comenta o processo de deplecionamento em Fama:
As principais causas do deplecionamento são a falta de chuva para alimentar
nascentes, rios e riachos, que deságuam no lago, culminada com a necessidade de
geração de energia elétrica para atender à demanda do País. (...) As mudanças
mais visíveis e graves na paisagem do município de Fama são com a beleza cênica
do local, em função do distanciamento das águas do lago em relação às residências,
marinas e rampas náuticas lá existentes. Os principais segmentos econômicos que
sofrem com o baixo do nível do lago são o turismo, a pesca esportiva e a
piscicultura, uma vez que o município tem nestes segmentos sua principal fonte de
arrecadação. Com relação aos problemas ambientais, os mais graves são em
relação ao esgoto domiciliar lançado in natura no Lago e a proliferação de
gramíneas, capins e arbustos que ao serem submersos com o retorno da água,
apodrecem e diminuem a oxigenação da água, deixando o habitat impróprio para
os peixes. (F. C., entrevistado em 2015)

O Lago de Furnas foi dimensionado para ficar no máximo a 768 metros acima do nível do
mar e devido aos impactos que o deplecionamento causa nos setores econômicos, em um
seminário da ALAGO, foi apresentado um estudo que apontou a cota 762 metros com satisfatória
para atender aos vários segmentos econômicos da região. Entretanto cabe ao Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS) estabelecer o quanto gerar, ou seja, o quanto vai gastar de água para
gerar energia e nunca houve um compromisso legal e oficial de não diminuir abaixo dos 762 metros
(LEMOS JUNIOR, 2010).
Segundo dados coletados pelo site Escarpas do Lago58, em fevereiro de 2015, o lago chegou
a atingir 752,73 metros acima do nível do mar, ou seja, menor ainda que o que foi registrado em
dezembro de 1999, quando atingiu 751,90 metros. Atualmente, o lago ainda se encontra baixo com
cerca de 755 metros (figura 6).

57
58

Fausto Costa, secretário executivo da ALAGO desde 1998.
Disponível em: <www.escarpasdolago.org.br> acesso em 13 de outubro de 2017.
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FIGURA 6: Evolução do nível do lago. Fonte: Escarpas do Lago, 2017.

Em épocas de estiagem e de baixa do nível das águas do Lago, a população famense tem
a possibilidade de visualizar uma paisagem repleta de peculiaridades e relembram um pouco da
história da cidade, já que muitas edificações inundadas ressurgem na paisagem. Em 2013, parte
das antigas estruturas da ferrovia em Fama reapareceram, já em janeiro de 2015, com o nível de
água mais baixo, as estruturas ficaram mais visíveis (figuras 7 e 8).

FIGURAS 7 e 8. Antigas estruturas da ferrovia em Fama aparecem nos períodos de seca em 2013 e 2015. Fonte: Jornal
dos Lagos, 2013 e EPTV, 2015.

Outra dificuldade que o deplecionamento proporciona é com relação ao transporte por
balsas. Em Fama, há uma balsa (figura 9) responsável pela travessia para Córrego do Ouro, distrito
de Campos Gerais e para a zona rural do município. Em janeiro de 2015, a travessia das balsas
não pode ser realizada devido à baixa profundidade do lago e o assoreamento que impediu a
também o uso de lanchas, jet-skis, barcos, etc. O trabalho e a renda dos profissionais responsáveis
pela travessia por balsa foram comprometidos durante esse período de seca, o que levou aos
trabalhadores irem à busca de pequenos serviços informais.
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FIGURA 9. Balsa em Fama. Fonte: Própria autora, 2015.

A paisagem da área urbana de Fama em 2015 (figura 10) e em 2017 (figura 11) evidenciam
o momento de seca e de consequente deplecionamento pelo qual o município vem enfrentando
desde 2013. A área tomada pelo gramado, antes dessa época era totalmente tomada pela água.

FIGURAS 10 e 11: Paisagem da área urbana de Fama em janeiro de 2015 e em setembro de 2017. Fonte: Bosco
Azevedo, 2015 e Cleide Paulo, 2017.

Com relação ao crescimento populacional, houve pouco aumento de habitantes depois do
advento de Furnas. Na década de 1950/1960 Fama contava com 2.000 habitantes (Franco, 2008).
Atualmente, Fama conta com uma população total estimada em 2.350 habitantes, sendo 1.515
urbana (64,47%) e 835 rural (35,53%) (IBGE, 2010). A população jovem de Fama também está
diminuindo com o passar dos anos, muitos deixam Fama em busca da continuação dos estudos
pós-ensino médio e da procura de emprego ou simplesmente pela necessidade de contato com
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áreas mais urbanizadas. Por outro lado, a população idosa de Fama tem aumentado, incluindo os
idosos migrantes de outras cidades – principalmente as grandes -, que nela procuram tranquilidade
e sossego na aposentadoria.
Naturalmente, há divergência entre os jovens e os idosos com relação à percepção da
paisagem de Fama, por essa ser dinâmica e apresentar mudanças mais expressivas principalmente
na década de 1960. Os idosos, que presenciaram essa transformação que o Lago de Furnas
proporcionou, lembram que no início ele trouxe sofrimento aos moradores que tiveram que se mudar
para as áreas mais altas do município, além de uma situação de pobreza, pois muitos fazendeiros
foram embora da cidade e as fábricas, a estação ferroviária ficaram submersas, além da navegação
a vapor que sucumbiu, todos esses fatores contribuíram para deixar a população sem emprego a
priori e sem as áreas de várzea para plantar.
Um dos moradores antigos de Fama comenta como foi a aceitação dos expropriados com a
vinda de Furnas, para ele a população “teve que aceitar a maior parte tudo a força, porque fazer o
que, né? Foi difícil, mais muito difícil” (J. M. B., 71 anos)
Quanto às indenizações feitas por Furnas pelas desapropriações dos imóveis, o prefeito
menciona que:
A principal atividade que era da minha família era a fábrica de laticínios, uma grande
fábrica de laticínios que a gente possuía e perdemos nove propriedades. Com a
perca das propriedades e a maneira que fomos indenizados, nós não tínhamos
opção, as opções que Furnas nos dava na época eram três: Uma, dava um valor
para retirar o material; outro para não tirar o material; e a terceira opção que se
fosse para a justiça. Meu pai fez o acordo, optou por retirar os materiais para
receber, mas o que ele recebeu de nove propriedades não deu para construir uma.
E ele reconstruiu seis, então como ele, as outras pessoas que aqui moravam
sofreram com esse impacto. E meu pai, eu tive a infelicidade, perdi ele por desgosto
do que era a atividade dele e com a vinda de Furnas acabou a atividade dele como
empresário.

As palavras dessa moradora mostram bem a situação difícil pelas quais sua família passou,
na época:
Meu pai perdeu uma casa (…) muito boa, uma casa grande, muito bem construída.
(…) Papai demandou com Furnas porque ele não conseguia negociar com Furnas,
porque Furnas oferecia muito pouco, (…) papai só recebeu esse dinheiro depois de
13 anos, e o dinheiro foi tão pouco que na época deu para comprar uma televisão
preto e branco. O dinheiro que ele recebeu de uma casa enorme, pagou uma
televisão (R. S. P. L., 70 anos).

Com o passar dos anos, Fama foi se reestruturando e a população foi incorporando as
mudanças e hoje não lamentam mais o advento de Furnas. Os jovens possuem uma forte identidade
com o lago, uma vez que quando nasceram este já se configurava na paisagem. Eles têm dois tipos
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de percepção com relação ao lago: quando ele se encontra cheio, representa uma forma de lazer e
diversão e quando se encontra abaixo do nível causa certo desânimo, já que dificulta seu
aproveitamento para essas atividades, deixando de ser atrativo, além de tornar mais visível sua
poluição causada pelos dejetos de esgoto nele despejados. Pode-se identificar uma semelhança
entre a percepção espacial dos jovens com relação a Fama, através de pesquisas realizadas se
pode concluir que a maioria está satisfeita em viver na cidade (gráfico 1).

GRÁFICO 1: Satisfação dos entrevistados em viver em Fama-MG (em números absolutos). Fonte: Própria autora, 2015.

A maioria dos entrevistados considera os serviços de educação bons e de fácil acesso, já
os serviços de lazer não agradam tanto (gráfico 2).
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GRÁFICO 2: Opinião sobre as atividades de lazer disponíveis e a educação em Fama-MG (em números absolutos).
Fonte: Própria autora, 2015.

Com relação às perspectivas futuras dos entrevistados (gráfico 3), a maioria pretende deixar
definitivamente a cidade, ou trabalhar em outro município e voltar nos finais de semana para Fama,
o que demonstra que falta oportunidades de emprego e estudo na cidade.
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GRÁFICO 3: Perspectivas futuras dos entrevistados (em números absolutos). Fonte: Própria autora, 2015.

A paisagem atual da cidade de Fama é o resultado da interação entre o Lago de Furnas e o
processo de expansão da mancha urbana em que esta se encontra (figura 12). Seu núcleo original
está submerso, assim como boa parte da área consolidada. A cidade começou a crescer as
margens do lago. O bairro Lago Azul, que é representado pela cor verde no mapa abaixo, começou
a ter uma construção mais intensiva na década de 1990. Trata-se de um condomínio próximo ao
Lago de Furnas, ocupado por casas, geralmente utilizadas como segundas residências, sendo
algumas de alto padrão. Na década de 1970, houve uma grande ocupação da cidade. Pode-se
observar que foi na área central em que os moradores da antiga cidade foram instalados após a
inundação da mesma e é onde se possui o maior número de edificações usadas para fins comerciais
e prestação de serviços. Os serviços públicos, como educação, lazer e saúde, estão concentrados
na parte central da cidade, sendo a periferia da cidade praticamente desprovida de tais serviços.
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FIGURA 13: Evolução histórica do município de Fama-MG. Fonte: Adaptado de: Fama (2006); Mapa do Município de
Paraguaçu (1939).

A história de Fama teve seu início no século XVII e se transformou na década de 1960, com
a inundação de boa parte da sua área urbana pelo Lago de Furnas. Essas mudanças socioespaciais
estão visíveis na paisagem atual da cidade, principalmente quando há o deplecionamento, em que
algumas estruturas que estavam submersas reaparecem. Assim, podem-se comparar as estruturas
antigas com as atuais de Fama e analisar a interação da cidade com o Lago de Furnas, uma vez
que esta se encontra desenvolvendo sua economia com o uso do lago e expandindo sua mancha
urbana nas margens do mesmo.

4. Conclusão
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A necessidade de sanar o iminente o colapso energético que o país passava na década de
1950, formou o grande reservatório do Lago de Furnas, que inundou terras de diversos municípios
e transformou a realidade de uma região. Com o resgate histórico da área urbana de Fama foi
possível refletir como se configurava a paisagem, como era a realidade da população que vivia
anteriormente a implantação do Lago de Furnas, como essa população percebia o espaço, suas
manifestações culturais e os recursos disponíveis. Para assim, compreendermos a influência do
Lago de Furnas nas mudanças sociais, de produção e de uso do espaço proporcionadas à cidade
de Fama.
Posteriormente analisando a implantação do Lago de Furnas é possível afirmar que foi um
dos eventos que mais contribuiu para a estagnação de Fama em primeiro momento, devido aos
transportes ferroviários e de navio a vapor que geravam um fluxo intenso no local e tiveram que ser
encerrados. Além de inundar as moradas, as fábricas de laticínio e tijolo, a ponte que ligava Fama
a Machado e as terras férteis, o que fez com que houvesse isolamento da cidade e uma grande
emigração, quebrando a economia local e causando muito desemprego.
O Lago de Furnas representou um marco de dor e sofrimento para a população em 1963
quando ele inundou todo o núcleo de Fama. Atualmente este é visto como uma oportunidade de
desenvolvimento para a cidade, tanto para a população idosa, quanto para os jovens, pois ele
embeleza a cidade atraindo turistas e possibilita atividades importantes para a econômica regional.
Porém pelo nível de água desse lago ser instável, a falta de chuva e a grande necessidade de
geração de energia elétrica são fatores que abaixam o nível de água do Lago de Furnas, impactando
todas as atividades secundárias pertencentes ao reservatório, além da geração de energia.
Os jovens e os idosos de Fama divergem sua percepção com relação a esse espaço, porque
os idosos têm maior conhecimento empírico sobre a história da cidade, eles presenciaram a
implantação da Usina Hidrelétrica de Furnas e o represamento de seu território, se lembram que o
Lago de Furnas já representou sofrimento devido a fatores como o deslocamento compulsório, o
desemprego, entre outros. Já os jovens não presenciaram transformações tão expressivas na
paisagem e possuem duas visões quanto ao lago, uma quando este está cheio que representa
diversão, e outra quando este se encontra com baixo nível de água que não causam animo a eles.
Suas perspectivas futuras com a cidade é deixá-la, em busca de melhores oportunidades, enquanto
os idosos pretendem continuar morando em Fama. Assim, se não houver políticas públicas para a
ampliação de serviços de educação e geração de emprego, o fluxo na cidade e desenvolvimento
de sua economia tende a reduzir.
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Eixo 8: Espaço, economia e política
Trabalho completo

A ALTERIDADE DO SER IMIGRANTE DIANTE DA SELETIVIDADE DA FRONTEIRA NA IRLANDA

Carina Prata Borges
Universidade Federal de Juiz de Fora- PPGEO
Email: carinaprata.geo@gmail.com

Resumo:
Apesar de o termo migração ser assunto constante e acalorado entre políticos e direitos humanos, cientistas
e mídia; a temática ainda é desafiadora às ciências, inclusive à Geografia. Este artigo é fruto e se relaciona
com uma pesquisa em andamento, de maior abrangência, sobre os imigrantes brasileiros na cidade de Dublin
na última década. Em meio à pesquisa direcionada à dissertação, a primeira analise dos grupos nas redes
sociais e das entrevistas que começaram a ser realizadas, um ponto se destaca: a naturalização das
condições da mobilidade do trabalho e da máxima do Estado como acolhedor e bem-feitor pelos próprios
imigrantes. Diante dessa primeira abordagem, surgiram as questões sobre a alteridade do sujeito migrante
ao transitar pela seletividade da fronteira, da naturalização da sua condição enquanto o outro e da legitimidade
de ações praticadas pelos agentes de controle da fronteira. O fio de Ariadne que escolhemos para nos
conduzir por esse labirinto de informações é a noção de território, fronteira e alteridade.
Palavras-chave: Migração; mobilidade do trabalho; Irlanda.

1. Introdução

Há uma abundância de discussões entorno das migrações internacionais. Geralmente essas
são focadas na primordialidade do sujeito migrante de se deslocar, ou ainda sobre questões
pertinentes as dificuldades de um ou outro Estado de recebê-los, contê-los ou controlá-los. Contudo,
pouco se fala sobre a necessidade dos Territórios que os recebem em tê-los, posto que estes
trabalhadores são imprescindíveis para o funcionamento do sistema econômico. Em muitas
ocasiões coloca-se o Estado que acolhe o imigrante como um “bem-feitor”, omite-se, entretanto, as
vantagens deste fenômeno para o mesmo.
O significado que se deseja reservar à imigração: imigração e imigrantes só tem
sentido e razão de ser se o quadro duplo erigido com o fim de contabilizar os “custos”
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e os “lucros” apresentar um saldo positivo- idealmente, a imigração deveria comportar
apenas “vantagens” e, no limite, nenhum “custo” (SAYAD, 1998, p. 50)

Este artigo é fruto e se relaciona com uma pesquisa em andamento, de maior abrangência,
sobre os imigrantes brasileiros na cidade de Dublin na última década. Em meio à pesquisa para a
dissertação, a primeira analise dos grupos nas redes sociais59 e das entrevistas que começaram a
ser realizadas, um ponto se destaca: a naturalização das condições da mobilidade do trabalho e da
máxima acima abordada pelos próprios imigrantes. A maioria dos imigrantes naturaliza sua
condição de outro. Aceitam que as ações do Estado são legítimas ao que concerne ao trato para
com os imigrantes e, em alguns casos, demonstram apoio (ao Estado) e justificativas contra os
compatriotas (ou outros imigrantes) deportados e/ou que sofreram algum tipo de violência durante
a abordagem do controle de imigração. Felizmente, esses casos também são acompanhados por
inúmeros outros, em que o poder da seletividade da fronteira e o papel da mobilidade do trabalho
são questionados.
Diante dessa primeira abordagem, surgiram as questões sobre a alteridade do sujeito
migrante ao transitar pela seletividade da fronteira, e ao encontrar e se relacionar com o outro. Para
quem serve o controle da imigração? Este controle é inviolável ou estático? Será que todos os
imigrantes de um mesmo país são iguais perante o Estado que os recebe? A xenofobia direcionada
a um imigrante é a mesma com todos os outros? Pode essas diferenças no trato com a mobilidade
do trabalho estar relacionadas também com a divisão do trabalho? O fio de Ariadne que escolhemos
para nos conduzir por este labirinto de informações é a noção de território, fronteira e alteridade. É
neste sentido que buscaremos no presente artigo discutir o fenômeno diante da alteridade do sujeito
que ultrapassa a fronteira, essa contida a violência seletiva e a seletividade da mobilidade. Entendese, portanto, a migração como um movimento em “dupla dimensão de fato coletivo e de itinerário
individual” (SAYAD, 1998, p.1).

2.Território, fronteira e seletividade.

59

Na construção da pesquisa utiliza-se de analise de publicações nas redes sociais, como no facebook, em grupos de
brasileiros que vivem na Irlanda. Além desta fonte de informações, as pesquisas começaram a ser aplicadas de forma
online com imigrantes brasileiros que residem/ residiram na cidade de Dublin nos últimos 12 anos. Esta parte da pesquisa
ainda não está concluída, contudo há resultados preliminares.
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Antes de qualquer coisa, é preciso reforçar o óbvio. A imigração é um deslocamento de
pessoas no espaço. Este espaço é ao mesmo tempo, o espaço físico e o espaço qualificado, social,
político, econômico etc. No entanto, para podermos denominar um sujeito como “i(e)migrante”, é
necessário que este transponha territórios neste espaço percorrido.
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se
forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator
sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de
um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator
"territorializa" o espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 50)

Deste modo, a existência do imigrante só é possível a partir do momento que este sai de
um território e adentra em outro que não o seu de nascimento ou direito (direito de cidadania, por
exemplo)60. Portanto, no mesmo momento que se torna um imigrante, também se descobre um
emigrante para o Estado de onde provém. Sayad (1998) pontua que essas são duas faces do
mesmo fenômeno.
O território, tanto o que se deixou quanto o que se pleiteia adentrar, são espaços
demarcados cada um por uma administração político-jurídica, o território de um Estado. Apesar da
“naturalização” deste espaço do Estado, o território é construído pelas relações de poder exercidas
dentro, fora e junto dele. Raffestin, ao analisar o conceito de território de Ratzel já chamava atenção
para este tema: “o quadro conceitual de Ratzel é muito amplo e tão naturalista quanto sociológico,
mas seria errôneo condená-lo por ter "naturalizado" a geografia política, algo que às vezes
ocorreu...” (Raffestin, 1993, p. 2). Portanto, a despeito de sua “aparência” estável (naturalizada) e
inviolável, o território esta em constante construção e mutação, tanto ao que concernem suas
relações internas ou com outros territórios. Sendo assim, também são instáveis as relações de
poder que selecionam e controlam a mobilidade do trabalho.
O território (...) é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e
informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. O
espaço é a “prisão original”, o território é a prisão que os homens constroem para si
(RAFFESTIN, 1993, p. 50)

60

O direito a cidadania, ser cidadão de direito, em outro território que não o de nascimento é possível. Existem variadas
formas de ser conquistado e essas formas variam de acordo com a legislação do Estado em questão. Exemplo comum
para os brasileiros são os descendentes de Portugueses ou Italianos. Estes podem pleitear o direito de ser cidadãos nos
países de seus antecedentes. Contudo, o direito a cidadania, apesar de modificar a situação de vulnerabilidade do
imigrante no âmbito jurídico, não muda necessariamente a condição social deste perante a outra sociedade, a alteridade
ainda assim se faz presente.
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Por conseguinte, para além do caráter material e de poder do território, a identidade e a cultura
(que também não são imutáveis) são dimensões fundamentais para a sua compreensão, e está
totalmente relacionado à alteridade referente ao imigrante. A relação entre identidade e território é
tão forte quanto a de poder e território. As mesmas relações de poder que constituem o território
são as que constituem a identidade nacional. Apesar de em um contexto de estudo de micro
territórios, a afirmação de que “toda identidade implica numa territorialização, assim como a
territorialização permite a permanência identitária” (COSTA & COSTA, 2008), é também verdadeira
para o território do Estado. Logo, a identidade de um território implica em ver o outro na figura do
novo, do estrangeiro, do imigrante.
Um estrangeiro, segundo definição do termo, é estrangeiro, claro, até as fronteiras,
mas também depois que passou as fronteiras; continua sendo estrangeiro enquanto
puder permanecer no país. Um imigrante é estrangeiro, claro, até as fronteiras, mas
apenas até as fronteiras. Depois que passou a fronteira, deixa de ser um estrangeiro
comum para se tornar um imigrante. Se “estrangeiro” é a definição jurídica de um
estatuto, “imigrante” é antes de tudo uma condição social. (SAYAD, 1998, p. 243)

Nesta passagem de Sayad assenta a problemática da alteridade do imigrante. O autor segue
lembrando que entender as definições sociais do imigrante é apreender a relação de dominação
construída historicamente entre territórios com situações socioeconômicas diferentes. Territórios
desigualmente desenvolvidos, o desenvolvimento desigual e cominado, conjuntura essa espelhada
no fenômeno da migração internacional.
O perímetro dos territórios dos Estados é demarcado pela fronteira. Essas podem ser linhas
ou faixas de fronteira, imaginárias ou com concretude física (muros, cercas etc), ou ainda
aproveitando os contornos naturais. A fronteira é um limite e uma soma, uma separação e um
encontro. É pela fronteira que as duas dimensões da migração internacional “nascem” e começam
a se relacionar. É também por ela, como já mencionado, que a alteridade do sujeito que se desloca
toma forma. As fronteiras que aqui nos referimos são fronteiras social e historicamente produzidas
no espaço, diluídas e modificadas pelas relações de poder do território.
Por algumas vezes é literalmente no espaço da fronteira que “nasce” o outro, o estrangeiro, o
imigrante. Diversos exemplos são possíveis. O de maior repercussão acadêmica, social e midiática
no Brasil; é a faixa fronteiriça entre México e Estados Unidos. Essa fronteira se caracteriza por um
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espaço de conflito e violência, por um lado, esperança e sobrevivência por outro, “[...] as fronteiras,
ao demarcarem o contato de diferentes, são um lócus privilegiado da manifestação das interações
relacionais e conflitivas que as constituem [...]” (COLOGNESE, 2011, p. 142). Geralmente os
i(e)migrantes que por ali fazem seu percurso, quando sucedido, tem sua condição no território dos
EUA como ilegal.
Na República da Irlanda este tipo de conflito não é característico. Por se tratar de uma ilha,
boa parte de sua fronteira é formada pelo contorno natural do território, possuindo apenas uma
fronteira seca ao norte. Apesar de não ser comum, no caso Irlandês, há notícias de casos de
imigrantes que chegam por barcos (ferries), contudo sem nenhuma estatística. A imigração ilegal é
difícil de ser contabilizada, mas é de conhecimento a sua existência. Como na Inglaterra, em Maio
de 2016, o jornal “telegraph” publicou que mais de 7.000 imigrantes entraram no país escondidos
em ferries. Ainda sobre imigrantes ilegais atravessando fronteiras, o Jornal “the guardian” publicou
em Novembro de 2015 a reportagem de que trabalhadores imigrantes traficados estariam sob uma
“moderna” forma de escravidão (que nada mais é que escravidão) na indústria pesqueira na Irlanda.
Na notícia, é dito como esses trabalhadores são usados como mão de obra barata e a forma que
foram enganados quanto ao estatuto de sua estadia (ilegal). Alguns destes trabalhadores
escravizados afirmam no depoimento que os traficantes utilizaram a única fronteira seca, pela
jurisdição da Irlanda do Norte, e aproveitam a falta de fiscalização entre os dois países. O “irish
times” reportou o episódio como uma desgraça nacional. Esse mesmo jornal, em 1997, já alertava
para a falta de controle da fronteira seca, quando noticiou que imigrantes ilegais pagavam até 80
libras para atravessar a fronteira em taxi.
Esses imigrantes que “nascem” na fronteira, geralmente correspondem aos imigrantes que são
“indesejáveis”, os que ficarão (mesmo como condição temporária e caso consigam adentrar o outro
território) de forma ilegal perante o Estado “hospedeiro”. Para estes, a vida no novo território é mais
hostil. O espaço que lhe é permitido percorrer é o do trabalho não qualificado, não regulamentado,
muitas vezes em situações extremas de exploração ou até escravidão. Por outras vezes o espaço
da fronteira se torna peculiar pela mistura das identidades, com características próprias. O caso da
tríplice fronteira Brasil - Paraguai – Argentina. Desta vez, não marcados pela ilegalidade dos
sujeitos, mas pela ilegalidade de suas atividades como aponta Priotto nessa passagem:
Para que se possa compreender melhor, destaca-se que, na região trinacional,
existe uma diversidade cultural ampla e presente como o idioma e seus dialetos, a
vestimenta, as tradições e a forma como as sociedades se organizam.[...] etnias e
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culturas que cotidianamente participam do cenário de vulnerabilidade para os que
aqui vivem ou transitam entre esses três países; a região é rota do tráfico de drogas,
armas e seres humanos... (PRIOTTO, 2013, p.24-25)

Porém a fronteira não apenas influencia em seu espaço físico. Como é pela fronteira que
“nascem” os i(e)migrantes e delimitam o território, é a existência dela que respalda ações do Estado
em áreas jurídicas, condições sociais e econômicas posteriores. Seja nos EUA ou na Irlanda são
pelos aeroportos que chegam os sujeitos que acreditam na possibilidade de seu visto ser obtido em
condição legal. Essa condição só é possível perante a uma quantidade de requisitos pré-delimitados
para cada tipo de visto. Na Irlanda primeiramente, apesar do acordo entre o Brasil e a União
Européia de que qualquer brasileiro pode ir para um dos países com o desejo de ficar até 3 meses,
brasileiros passam pela primeira “prova” no aeroporto. Neste momento ocorre a primeira
seletividade dos que almejam entrar no país.
Há relatos tanto públicos (nas redes sociais) quanto nas entrevistas, de indícios de violência
psicológica e de abusos de poder no momento da passagem pelo controle do aeroporto em Dublin.
Em meio a vários casos de falta de documentação, visto vencido, passagem de volta fora do prazo
etc, um caso recentemente tomou repercussões grandiosas. Uma jovem brasileira que trabalhou e
estudou na Irlanda, ao retornar ao país para visitar a família para quem prestou serviço de babá, foi
barrada na imigração e mandada para um presídio. O caso virou notícia no site do G1, em Setembro
deste ano. Apesar de afirmar ter apresentado todos os documentos e a passagem de retorno ao
Brasil, a oficial que a recebeu desconfiou (perceba a relatividade desta ação) que ela iria ficar ilegal
no país e decidiu deportá-la, além de confiscar todos os bens e dar voz de prisão. A menina em
entrevista ao site relatou: “Quando eu cheguei lá, eu não sabia que era uma prisão. Eu achei que,
como eu seria deportada, eu estava indo para um hotel. Quando entrei, eu vi que tinham policiais
que me mandaram ficar nua para a revista. Tiraram foto minha na parede igual criminosa e depois
me deram um saco com um pijama. Ai eu vi que estava sendo presa e me desesperei.”
(CARVALHO, 2017).
Além desse caso, outros imigrantes relatam casos de violência a privacidade. Como serem
coagidos a desbloquear o celular e dar acesso irrestrito a conteúdos privados de email, mídias
socias e contas bancárias. Além de alguns narrarem a pressão psicológica que sofreram ao serem
interrogados como criminosos por esses agentes. Percebe-se pelos relatos que há uma
relativização das leis que regem o controle da imigração. Alguns inclusive utilizam expressões como
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“se o cara estiver de bom humor, ele te passa”, “ se for a loira, prepare-se”, “o careca é o mais
tranqüilo” etc.
O poder do território em controlar os fluxos de pessoas por suas fronteiras é regido por
jurisdições, leis que variam de acordo com cada território, e também no decorrer da história desse
espaço. Contudo, o controle dos aeroportos é apenas a primeira fase. Uma vez dentro do território
irlandês, cada imigrante não-europeu que desejar permanecer por mais de três meses deverá se
apresentar no escritório da imigração e pleitear um dos vários tipos de visto disponíveis.

3.O fluxo de trabalhadores para a Irlanda: incentivos e barreiras

Uma pesquisa realizada em 2008 pela OECD sobre a Irlanda informa que 15% das
pessoas que viviam neste país a época eram nascidas em outros países. Durante aproximadamente
uma década, o aumento significativo de imigrantes tornou-se objeto constante de pesquisas
acadêmicas, de base de dados estatísticos pela ESRI e do CSO e de preocupação de administração
pública.
A Irlanda ultrapassou os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, três países que
possuem uma história muito mais longa com a imigração. O número de nativos no
país é menor que o número de estrangeiros, em torno de 10% da população.
(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2008,
p. 100 – tradução nossa)61.

O histórico da migração no país começa a se transformar com as mudanças econômicas
e o crescimento da criação de empregos nos anos 60 e 70, e a posterior adesão a União Europeia
em 1973. Nessas décadas são os Irlandeses que, pela conjuntura econômica positiva, veem uma
oportunidade de retornar ao país de origem. Porém, o grande boom econômico começou nos anos
90. A Irlanda que por muito tempo foi conhecida como um país de base econômica rural tornou-se
nas últimas duas décadas um polo popular europeu para a instalação de companhias de tecnologia
Norte America. A cidade de Dublin recebeu companhias como Google, Facebook e Twitter
(BRYANT, 2011).

Do original: “Ireland has now surpassed the United States, the United Kingdom and France, three countries with much
longer immigration histories. The number of nationals in the country is less than number of foreign born, at around 10%
of the population”.
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O “boom” econômico irlandês durante a década de 1990 trouxe níveis de
prosperidade sem precedentes e ajudou a transformá-lo em um “país da imigração”
no início dos anos 2000. Pela primeira vez na sua história, a Irlanda experimentou
um fluxo significativo de imigrantes- por ambos, trabalhadores e requerentes de
asilo- de fora da União Européia. (RUHS; QUINN, 2009 – tradução nossa)62.

A primeira onda de imigrantes, após o retorno dos próprios irlandeses, era composta,
principalmente, pela população do atual leste Europeu. Um exemplo desse fato são os inúmeros
imigrantes vindo da Polônia, entre os anos de 1994 e 2005, pela facilidade dos mesmos na obtenção
do visto de trabalho temporário. Muitos autores consideram a rápida imigração como uma surpresa
para o governo e população irlandesa nesta época. Estes acreditam que a facilidade de imigrar para
o país foi devida as lacunas que existiam em sua legislação e fiscalização. Outros autores apontam
para a necessidade da Irlanda de, no momento ápice de seu crescimento econômico, teria sido
necessário o Estado ser a ponte facilitadora para que a mão-de-obra necessária pudesse chegar
ao país para se venderem as multinacionais, prestação de serviço e diversos outros setores que ali
se instalavam e/ou cresciam.
Os brasileiros surgem no cenário de imigrantes na Irlanda no final da década de 90. Os
primeiros registros são de imigrantes que provém de Anápolis para a pequena cidade de Gort. No
início o destino destes imigrantes era o trabalho no processamento de carne na cidade. O fluxo foi
tão intenso que Gort ficou conhecida como Little Brazil, e teve cerca de 30% de sua população
formada por brasileiros (SHERINGHAM, 2009). Com a continuidade do crescimento econômico e
possibilidade de trabalho (especialmente com o visto de estudante), a Irlanda começa a receber
brasileiros em uma crescente nas estatísticas.
Com a novidade da imigração, e este processo ocorrendo em um curto período, rapidamente
a Irlanda obteve a mão de obra (e de consumo) necessária para sustentar seu crescimento. Logo,
o governo irlandês percebeu a necessidade de reformular suas leis concernentes a imigração. Em
primeira instancia foram reformuladas três áreas das leis de imigração, segundo Ruhs e Quinn
(2009). A primeira mudança foi realizada para diminuir o fluxo do asilo político, criando uma lista de
países de origem segura; a segunda, que crianças nascidas em território irlandês não teriam
automaticamente a nacionalidade irlandesa; e por último dificultou-se o visto de trabalho para áreas

62Do

original: “Ireland's economic boom during the 1990s brought unprecedented levels of prosperity and helped transform
it into a "country of net immigration" by the early 2000s. For the first time in its history, Ireland experienced a significant
inflow of migrants — both workers and asylum seekers — from outside the European Union”. Disponível em:
<http://www.migrationpolicy.org/article/ireland-rapid-immigration-recession>.
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de menores exigências de qualificação Professional (low-skilled workers), como os que antigamente
foram conseguidos por Poloneses, antes da adesão do país de origem a União Europeia.
A necessidade de mão-de-obra, que no passado recente, ajudou a proporcionar o
crescimento econômico irlandês, passa a ser tratada como problema para o governo quanto ao
controle populacional, manutenção de perfeito excedente de mão-de-obra e seu social welfare.
Criando debates acirrados no cenário político e legislativo do país. Na tentativa de controlar os
fluxos dos trabalhadores, as leis na Irlanda continuam em constante mudança.
Uma das mudanças de lei que mais afetaram os brasileiros na Irlanda foi a que se refere ao
estudante trabalhador. Apesar de afetar a qualquer imigrante, as leis da imigração que começaram
a ser repensadas em 2014 (foram efetivadas em 20 de Janeiro de 2016), afetaram em especial o
imigrante brasileiro. A mudança da obtenção do visto de Estudante (trabalhador) juntamente com a
maior fiscalização e rigor das escolas de ensino de inglês no país, modificaram as condições pelas
quais a maioria dos brasileiros garantia a estadia temporária na Irlanda. O visto chamado de Stamp
2, anteriormente proporcionava o sujeito a estudar pelo período de um ano no país (normalmente
em escolas de língua inglesa, mas também em outros cursos). Durante este período, o estudante
poderia trabalhar meio período durante seis meses, e turnos completos durante outros seis meses.
A cada ano poderia renovar o visto de estudante por até sete anos. Após a modificação, o estudante
passa a ter direito a oito meses de visto, com maiores restrições ao acesso a trabalho e maior rigor
quanto às exigências para obtenção e manutenção do visto.
No site INIS (Irish Naturalization and immigration service) foi escrito quanto a modificação
da obtenção deste visto, ao que refere a revogação do mesmo:
Como o estudante não europeu é um consumidor esse tem direito a proteção como
qualquer outro. O estudante é também uma pessoa que obteve a permissão de
imigrar baseado que irá estar presente no curso escolhido de estudo. Se eles não
estão atendendo as classes então o status de sua imigração esta sucessível de ser
revogado. Eles também estão recebendo um serviço que é destinado para outros
consumidores em sua classe. É da natureza de uma classe que estudantes são
interdependentes e devem progredir juntos. O progresso dos que possuem
presença regular não pode ser perturbado indevidamente para atender as
necessidades de estudantes que não conseguem acompanhar seus colegas de
classe por que faltaram as aulas. (Irish Naturalization and Immigrantion service,
2015, tradução nossa)63
Do original “A non-EEA student is a consumer and entitled to protection as such. The student is also a person who has
obtained immigration permission on the basis that they are attending a course of study. If they are not attending their
classes then their immigration status is liable to be revoked. They are also receiving a service that is delivered to a
classroom of other consumers. It is the nature of a classroom that students are interdependent and should progress
together. The progress of those attending regularly cannot be unduly disrupted to cater for bringing a student who has
been missing classes up to speed with his or her classmates.” Disponivel em:
< http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Interim%20List%20of%20Eligible%20Programmes%20-%20ILEP>
63
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Claramente, além de reforçarem o caráter de consumo da imigração, o texto justifica o rigor
imposto ao controle, exclusivamente, nas ações do próprio imigrante. É este exemplo de ideologia
e naturalização do poder do território para com o imigrante que trabalhamos neste artigo. A
reprodução deste pensamento é gatilho propulsor dos depoimentos que originaram as questões
aqui abordadas. Provavelmente em conseqüência desta ação e juntamente com o aumento dos
emigrantes brasileiro com destino a Irlanda, em 2015, o Brasil foi o país de origem de imigrantes
que mais foram deportados como é possível observar no Gráfico abaixo.

Figura 1 – Gráfico dos cinco primeiros países de origem dos cidadãos deportados / removidos em 2015.
Fonte: IRELAND, 2015 (p. 9)

Com as reformas de vistos supracitadas o que o Estado da Irlanda quer garantir é que os
trabalhadores não europeus que se enquadram na categoria de trabalho conhecida como Low
skilled (baixa qualificação) sejam o menor possível. Isto acontece não porque não são necessários.
Ao contrário, uma grande parte dos prestadores de serviço na cidade de Dublin é imigrante. Porém,
podemos apontar que estas áreas de trabalho já estão ocupadas com a grande quantidade de
trabalhadores provindos do leste europeu. Na revisão anual de 2015 do Departamento de justiça e
igualdade do INIS é assinalado a participação destes imigrantes nas áreas de construção, limpeza,
hotelaria etc.
Contudo, é incentivado e facilitado o visto para não europeus que se encaixam na definição
de high skills (alta qualificação). Este visto caracteriza, nos dias atuais, como o maior investimento
do Estado Irlandês para com os imigrantes. A expectativa deste incentivo é manter a melhor mão
de obra qualificada para interesse das empresas multinacionais que no país se instalaram. Existe
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uma lista64 de profissões que se adaptam a esta “porosidade” no controle da fronteira. Caso a
empresa tenha interesse no trabalho de qualquer pessoa do mundo65, o sujeito pode se aplicar a
uma autorização para entrevista. Se sucedido na entrevista, entra-se com o pedido de visto
(empresa e trabalhador). Este status concede o direito de permanecer no país e trabalhar durante
um ano. Além disso, o tempo de permanência com este tipo de visto é contabilizado para o pedido
de cidadania. O visto de estudante não contabiliza para este processo.
O processo de cidadania por naturalização é um pedido que o imigrante pode fazer após
determinado tempo morando na ilha. Essa contabilização de tempo é diferente para Europeus e
para não europeus. Ao adquirir a cidadania, o imigrante tem status jurídico e político modificado,
perante a lei e o Estado este se torna cidadão. Contudo, sua situação social não é modificada
necessariamente, esse sujeito continua sendo o outro. Em um grupo de rede social um irlandês
escreveu direcionado a uma brasileira que teve um filho no país: “Você e sua criança nunca serão
vistos como irlandeses. Tudo que serão vistos é como outro brasileiro que conseguiu escapar do
departamento de imigração por ter um filho na Irlanda. Um limão que cresceu em uma árvore de
laranja continua não sendo um limão. Um homem que nasceu em um estábulo não é um cavalo por
isso (tradução nossa, texto postado em grupo social da rede facebook).

66

Certamente essa frase

não corresponde ao pensamento de todos, nem sequer da maioria, dos irlandeses. Todavia, é uma
demonstração da xenofobia que o imigrante ou mesmo o sujeito que conquistou a cidadania pode
sofrer apenas por ser o outro. A situação social é mantida pela identidade cultural, fenótipo e religião
de um determinado território.

5. Considerações finais

Em um momento político- econômico-social delicado como o que estamos vivendo, não
apenas no Brasil, mas no mundo de forma geral, é sempre importante rever os pensamentos. O
desencadeador deste artigo, como já mencionado anteriormente, foi principalmente a percepção da
reprodução alarmante de discurso de ódio. O senso comum em relação a naturalização da realidade
posta, aqui apresentado e discutido, é claramente um posicionamento filosófico e político do pensar
64

A lista de profissões esta disponível em: <http://www.djei.ie/en/What-We-Do/Jobs-Workplace-and-Skills/EmploymentPermits/Employment-Permit-Eligibility/Highly-Skilled-Eligible-Occupations-List/>
65 Não importa neste momento a origem do imigrante, basta que este seja necessário por qualquer empresa que esteja
atuando no país.
66 . Do original: “you and your kid will never be seen as a irish. All you will be seen as is another Brazilian Who manage to
scam the immigration department by having a kid in Ireland. A lemon that was growing in an orange tree doesn’t make it
an orange. A man born in a stable doesn’t make him a horse.”
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o mundo. Mesmo que não seja sempre consciente, sempre é ideológico. O perigo está quando não
compreendemos que é ideológico, e quem produz essa ideologia e quais são as intenções.
De fato, existe uma realidade do controle da imigração posta. Contudo, essa realidade é
construída, modificada e imposta por uma relação de poder em que a maioria não é participante.
Não existe nada de natural, ou de fato inviolável, na construção do território e sua fronteira ou na
identidade e cultura de um determinado espaço. Essas construções são conjunturais, produzidas
historicamente, principalmente ao que se relaciona ao território, a fronteira e suas “porosidades”.
Do mesmo modo são construídas e modificadas quando se relacionam com o outro.
Também o controle à imigração é conjuntural. As mudanças das leis que regem essa
mobilidade são modificadas a fim de favorecer, não necessariamente o cidadão do território em
questão, mas as empresas que ali se instalam. Empresas essas que na maioria das vezes são
empresas “imigrantes”, ou seja, multinacionais, transnacionais. Construímos (ou construíram por
nós) a permissão para que empresas, coisas e mercadorias se tornassem transnacionais e não nos
chocamos com esse fato. E ao mesmo tempo, não conseguimos imaginar pessoas poderem ter a
mesma livre circulação.
Ao convencer o próprio imigrante que este deve agradecer pela oportunidade de adentrar
determinado território, convence-o a silenciar sua voz. A aceitar sua condição, mesmo que não lhe
seja favorável. O sujeito é persuadido de que deve se calar porque aquele espaço não é o seu lugar.
O território traz consigo a cultura a identidade, mas o olhar para o outro não tem razão de ser hostil.
A desmobilização do questionamento sobre a legitimidade da mobilidade do trabalho, a criação
deste senso comum, apenas perpetua a realidade que a poucos favorece. A imigração é realmente
um fenômeno coletivo, mas o isolamento faz com que seja um itinerário individual.
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Resumo
Os conflitos ambientais são inerentes ao modelo de desenvolvimento econômico hegemônico em
vigor no Brasil e no mundo. As incessantes buscas por recursos naturais refletem em uma disputa territorial
cada vez mais intensa, onde de um lado estão as grandes corporações, que priorizam a acumulação de
capital; enquanto, do outro, está a população e a necessidade de defender o ambiente onde vive e seus
respectivos modos de organização social. Inserido neste cenário intrinsecamente conflituoso, está o Estado
e seu caráter ambíguo: atua tanto como facilitador da exploração através de incentivos e flexibilização da
legislação ambiental, quanto como mediador de conflitos através do Ministério Público. Nesse contexto,
insere-se o presente trabalho, que se caracteriza por seu cunho teórico e reflexivo. A partir da revisão
bibliográfica sobre o tema, seu objetivo está na apreensão de como impactos são responsáveis por conflitos
ambientais que, a partir da necessidade dos grupos sociais manterem seu modo de organização e reprodução
social, fomentam mobilizações que criticam o modo de produção hegemônico e buscam por justiça social.
Palavras-chave: economia, petróleo, conflitos ambientais.

1. Introdução

A existência de assimetrias econômicas e sociopolíticas entre os diferentes atores com
antagônica apropriação simbólica e material do meio ambiente é inegável. A valorização do setor
petrolífero ocorre em detrimento dos direitos das populações que habitam as áreas escolhidas como
“zonas de sacrifício” e é legitimada por um discurso desenvolvimentista, obtido a partir de uma
perspectiva puramente econômica. Assim, o desenvolvimento social é relegado a um papel
secundário, onde só seria viável atingi-lo a partir do desenvolvimento econômico. Ou seja, há um
(des)envolvimento (PORTO-GONÇALVES, 2002) da população para viabilizar o desenvolvimento
econômico.
Partindo do pressuposto da indissociabilidade entre a violência socioambiental e a
valorização do capital, é possível notar como esses impactos muitas vezes resultam em
movimentações coletivas que reivindicam seus direitos em função das injustiças ambientais
cometidas pelos grupos dominantes. Assim, o território é compreendido como um campo de disputa
de poder onde diferentes atores sociais exercem pressão.
O presente trabalho busca fazer uma reflexão através de técnica qualitativa de pesquisa –
de revisão bibliográfica sobre o tema e fontes secundárias obtidas a partir de portais virtuais da
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Petrobras e do Governo Federal – para evidenciar a importância da cadeia produtiva de petróleo na
economia brasileira, interligação entre distintos atores sociais e sua assimetria nas respectivas
relações de poder. Nesse sentido, a corrente do “ecologismo dos pobres” (MARTÍNEZ ALIER, 2015)
reforça a luta por justiça ambiental e assegura uma melhor compreensão da complexidade existente
na sociedade.

2. Importância do petróleo no desenvolvimento econômico
A utilização do petróleo no Oriente Médio data de períodos antes de Cristo, mas o aumento
de escala é evidenciada no final do século XVIII. Tal elemento continha diversas finalidades e
inicialmente era usado para fins medicinais mas, com o passar dos anos, outra funções foram
atribuídas. Por exemplo: era usado em batalhas navais como material inflamável nas guerras; na
forma de betume, era aproveitado no assentamento de tijolos, em vedações de muros e na
pavimentação de estradas; na lubrificação de equipamentos e armas e na calefação de
embarcações, etc. Além disso, a substituição de antigos óleos para iluminação, em consonância
com a revolução industrial, intensificou a procura por jazidas mais volumosas (COSTA, 2012).
As descobertas de jazidas nos Estados Unidos no século XIX e a consolidação de empresas
voltadas para o setor petrolífero influenciaram o crescimento de extração de petróleo, motivando,
assim, outros países a intensificarem as buscas em seus respectivos territórios nacionais. Nesse
sentido, as mudanças no modo de vida decorrentes da utilização do petróleo e seus derivados
tiveram como resultado inovações que alteraram a dinâmica internacional do petróleo. O transporte
em grandes quantidades foi possibilitado através da criação de navios-tanque e de oleodutos; assim
como o aumento da profundidade dos poços de extração foi decorrente da implementação da
técnica de perfuração rotativa (MORAIS, 2013). Ou seja, as demandas do capital estimulam
inovações tecnológicas.
A revolução dos meios de transporte – marítimo, terrestre e aéreo – proporcionou um
processo de internacionalização da produção de bens e a partir do final da Primeira Guerra Mundial
houve a consolidação do petróleo enquanto um elemento fundamental na economia das nações,
sendo responsável pelo transporte de cargas, armas e pessoas. Seu alto valor energético contribui
para que o petróleo seja uma mercadoria estratégica no desenvolvimento dos países, influenciando
fortemente nas políticas internas e nas relações internacionais.
Tal importância econômica e política se retrata nas inúmeras disputas e guerras associadas
à busca pelo “ouro negro”: Guerra Irã-Iraque na década de 1980, Guerra do Golfo na década de
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1990, Guerra no Iraque em 2003, além de outras intervenções militares (BERMANN; HERNÁNDEZ,
2010). Outros conflitos são registrados – apesar de invisibilizados pela grande mídia local – no
próprio âmbito nacional e na disputa territorial entre a indústria petrolífera e grupos existentes
anteriormente nas localidades escolhidas para exploração.
Assim, caracteriza-se como elemento central na apreensão da geopolítica mundial e da
intervenção de Estados imperialistas em países produtores de petróleo. Além da influência nas
próprias políticas nacionais que se baseiam na exploração e exportação do petróleo (e outras
commodities), como é o caso brasileiro. Nessa perspectiva, a compreensão do caráter fossilista do
capitalismo fortalece a relevância do papel do petróleo no desenvolvimento econômico atual,
extremamente dependente da exploração dos “recursos naturais”.
Além das finalidades mencionadas acima, os produtos derivados do petróleo são bastante
presentes no cotidiano, reiterando sua influência no padrão de vida atual. Seu principal derivado é
o combustível, elemento que possibilita o transporte aéreo, hidroviário e rodoviário. A produção de
plástico também depende da extração de petróleo; assim como o asfalto, óleos lubrificantes,
borracha sintética, gás de cozinha ou gás liquefeito de petróleo (GLP), fertilizantes etc. O uso em
diversas esferas aumenta a demanda, estimulando inovações tecnológicas para extração em
condições inusitadas – como, por exemplo, o pré-sal ou a descoberta de reservas gigantes no Ártico
– e, consequentemente, investimentos cada vez maiores no setor.
Nesse contexto, é possível notar uma transformação na geopolítica do petróleo resultante
das novas descobertas a partir do avanço tecnológico. Tradicionalmente relacionado ao Oriente
Médio, há um apontamento de um possível deslocamento do eixo geopolítico do petróleo do Oriente
Médio principalmente para as Américas, reconfigurando a importância dos países (REIS, 2013).
Esse redirecionamento das atividades voltadas para a exploração do petróleo tem reflexo nas
políticas de desenvolvimento adotadas nos países detentores de grandes reservas e a
intensificação dessa indústria é acompanhada do aumento de conflitos ambientais nos territórios
compreendidos como estratégicos do ponto de vista econômico.

3. Economia brasileira e conflitos ambientais
Ao analisar a geopolítica do petróleo, é fundamental ressaltar que as estratégias políticas
adotadas pelos países estão relacionadas à linha ideológica dos seus respectivos governos. No que
diz respeito ao contexto brasileiro, a partir da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi
estabelecida uma aliança entre diferentes setores com o objetivo de implementar uma política de
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desenvolvimento baseada em atividades voltadas para os extração de recursos naturais. Nesse
sentido, houve uma expansão do agronegócio (vinculado à monocultura), e o avanço das atividades
mineradoras e industriais ligadas à extração mineral e petrolífera (LEROY, 2014), qualificando a
reprimarização da economia brasileira.
As commodities são bens primários produzidos em larga escala e são as principais
mercadorias exportadas pelo mercado brasileiro. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (2017), as três primeiras são: soja, minério de ferro e óleo bruto de petróleo. O
contexto de ascensão das commodities resultou no aprofundamento de um viés primário-exportador
que foi permitido através de desoneração tributária para alguns setores e modificações na legislação
ambiental – acompanhadas de supressão de direitos de comunidades tradicionais –, facilitando as
ações de empresas nacionais e transnacionais no território (ALMEIDA et al., 2010).
O controle dos recursos naturais é elemento imprescindível na garantia do atual padrão de
acumulação e está intimamente relacionado à dependência econômica de setores extrativos e aos
conflitos ambientais. A valorização da natureza como um recurso que precisa ser explorado para
trazer o desenvolvimento econômico para o país gera impactos desproporcionais para
determinados segmentos sociais e resulta em conflitos ambientais. As assimetrias sociopolíticas
refletem na escolha de um modelo de desenvolvimento que provoca consequências desastrosas
para uma parte significativa da população, principalmente para comunidades que se relacionam de
maneira integrada ao ambiente que estão inseridas, movidas por uma lógica de organização social
e territorial diferentes da hegemônica.
Esse processo de extrema valorização de uma commodity (como é o caso do petróleo e a
sua compreensão enquanto elemento estratégico para o desenvolvimento de um país) evidencia o
entendimento do ambiente através da dicotomia homem-natureza. Nessa perspectiva, a natureza é
convertida em uma simples variável com administração voltada para o desenvolvimento econômico,
havendo um distanciamento para, posteriormente, ser reinserida como mercadoria (ZHOURI;
LASCHEFSKI; PEREIRA, 2005). Essa lógica ignora o meio ambiente enquanto um produto histórico
das relações sociedade-natureza (ACSELRAD, 2004), assumindo a natureza como uma mercadoria
que pode ser negociada e comercializada.
A mercantilização da natureza acarreta em apropriações simbólicas e materiais
antagônicas, instaurando um conflito ambiental. No caso do setor extrativo de petróleo, as
características físicas e geológicas do local são essenciais para seu enraizamento. Como a indústria
petrolífera é associada a uma infraestrutura física com inúmeras ramificações, os impactos
relacionados a essa atividade ultrapassam a escala do local de extração. A necessidade de navios_____________________________________________________________________________________
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sonda, plataformas de perfuração, rebocadores, oleodutos, gasodutos, refinarias, terminais etc.
evidencia que essa atividade não ocorre somente no mar, pois precisa do suporte terrestre para
seu desenvolvimento, tendo sua infraestrutura voltada para extração, transporte, refino e consumo.
Assim, explicita como essa indústria redesenha os territórios e restringe o acesso dos demais
usuários. (SEVÁ FILHO, 2013).
A conversão do meio natural em mercadoria é legitimada por um discurso de necessidade
de “progresso” e “desenvolvimento” nacionais – discurso que silencia o aumento de inúmeras
formas de violência que são intrínsecas a esse processo de desenvolvimento econômico (ZHOURI,
2014). A própria concepção hegemônica de desenvolvimento nacional está fortemente vinculada
ao crescimento econômico, com uniformização dos padrões de consumo. E tal crescimento é
utilizado no senso comum na tentativa de convencimento dos grupos dominados a acreditarem que
seria uma possibilidade de solução dos problemas sociais (ALTVATER, 2010).
Os efeitos de dominação do homem67 sobre a natureza e do homem sobre o homem
suscitam em desequilíbrios econômicos e sociais que são dotados de espacialidade. A assimetria
no processo de apropriação dos recursos naturais é perpetuada na distribuição de seus resultados
positivos e negativos, com altas taxas de injustiça ambiental (QUINTAS, 2009).
Para realização dessas atividades extrativas altamente impactantes ambientalmente são
escolhidas áreas estratégicas, chamadas de “zonas de sacrifício” (ACSELRAD, 2004). Tais zonas
estão associadas não só à disponibilidade dos recursos naturais, mas também com o contexto
social: são áreas desvalorizadas em relação ao setor imobiliário, com população de baixa renda,
altos índices de desemprego e com invisibilidade midiática. Assim, a implementação desse tipo de
atividade legitima-se através da justificativa de geração de emprego e novas possibilidades para a
população local – discurso que se dá de forma simples, pois oculta a complexidade dessas ações
e os inúmeros impactos sociais negativos relacionados ao setor petrolífero e outras atividades
impactantes como, por exemplo, a mineração.

4. Espacialização dos conflitos
Para espacializar a discussão que vem sendo desenvolvida ao longo do presente texto, é
pertinente mencionar o caso do litoral sudeste brasileiro, com ênfase no estado do Rio de Janeiro,

67

A palavra homem é utilizada no presente trabalho no sentido de espécie humana. Apesar de extremamente relevante e
associada às formas de dominação (inclusive se destacando na desproporcionalidade de impactos em comunidades de
maior vulnerabilidade ambiental), a discussão de gênero não é aprofundada ao longo do texto.
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como um exemplo emblemático do avanço da indústria petrolífera e seus respectivos impactos
socioambientais (ainda que a atividade não esteja restrita somente a essa região). O avanço
tecnológico da Petrobras é resultado da busca por autossuficiência brasileira na produção de
petróleo e teve como consequências a extração de petróleo em águas cada vez mais profundas –
fazendo com que a empresa seja uma referência mundial nesse aspecto – e a descoberta de novas
reservas em território nacional. Como as principais reservas de petróleo no território brasileiro são
offshore68, houve necessidade da Petrobras investir intensamente em pesquisa e tecnologia, visto
que a exploração offshore significa maior complexidade – principalmente em águas ultraprofundas,
como o caso do pré-sal. (MENDES; TEIXEIRA, 2014).
No entanto, a história brasileira em relação ao petróleo não obteve muito sucesso nas
primeiras sete décadas (período do início das procuras até a primeira descoberta), fazendo com
que durante muito tempo acreditassem que o Brasil não fosse um país detentor desse elemento
estratégico. Após muita disputa política e investimentos nessa área, em 1939 ocorreu a primeira
perfuração com êxito na Bahia e nos anos seguintes outros poços foram descobertos na região
(MORAIS, 2013). Contudo, a evidência de que os poços onshore não seriam suficientes para frear
as importações brasileiras estimulou o governo a intensificar os investimentos em pesquisa e
tecnologia para expandir suas buscas no mar.
A partir disso, na década de 1970, foram descobertas na Bacia de Campos novas jazidas
que poderiam reverter o preocupante quadro de dependência de importação brasileira (LUCCHESI,
1998). O último marco significativo na história do petróleo brasileiro foi resultado de prospecções
iniciadas em 2001 e perfuração iniciada em 2005. Assim, em 2006, a Petrobras descobriu reservas
gigantes de petróleo na camada geológica do pré-sal na Bacia de Santos (MORAIS, 2013). Tal fato
representou uma esperança para o governo federal em aumentar significativamente as
exportações, revertendo o quadro de dependência, e trazendo “desenvolvimento” para o país.
As bacias sedimentares são compreendidas como divisores das áreas de extração
brasileiras e a operação da Petrobras ocorre nas seguintes bacias: de Campos (ES / RJ), de Santos
(PR / SC / SP / RJ), do Espírito Santo (ES), do Solimões (AM), Potiguar (PB / CE / RN), de Sergipe
e Alagoas (SE/AL), do Recôncavo (BA), Camamu-Almada (BA), do Tucano (BA) e do Jequitinhonha
(BA). As primeiras localizam-se na região sudeste sendo, respectivamente, “a principal área
sedimentar já explorada na costa brasileira” e “a maior bacia sedimentar offshore do país, com uma
área total de mais de 350 mil quilômetros quadrados” (PETROBRAS, 2017). A Bacia de Campos se

68

Localizadas no mar.
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estende de Vitória (ES) até Arraial do Cabo (RJ), enquanto a Bacia de Santos é constituída na área
entre Cabo Frio (RJ) e Florianópolis (SC).
Embora a Bacia de Campos ainda seja a principal produtora de petróleo do Brasil (sem
considerar a produção de gás natural), o percentual de sua produção vem reduzindo drasticamente
ao longo dos anos; em contrapartida, a Bacia de Santos assume protagonismo na produção
nacional de petróleo e gás. Segundo dados publicados em setembro de 2017 pela Agência Nacional
de Petróleo (ANP), o campo de Lula, situado na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo
e gás natural com produção média de 789 mil barris por dia (bbl/d) de petróleo e 34,2 milhões de
metros cúbicos por dia (m3/d) de gás natural. Ao todo, a produção marítima nacional representou
95,2% do petróleo e 77,6% do gás natural (ANP, 2017), evidenciando a relevância da exploração
offshore.
A intensificação da extração de petróleo nessas duas bacias resultou em impactos na fauna
e na flora marinhas (redução e alteração de dinâmicas de diversas espécies), aumento significativo
de injustiças ambientais nas chamadas “cidades do petróleo” – cidades cuja economia é
fundamentalmente dependente de royalties –, além dos outros municípios e seus respectivos
territórios marítimos que servem de apoio para a infraestrutura terrestre através de refinarias, portos
e terminais, assim como o transporte hidroviário.
A cadeia produtiva de petróleo assume centralidade na economia nas escalas local, regional
e nacional. Com o objetivo de manter a arrecadação de royalties, os governos municipais investem
em políticas públicas e infraestrutura necessárias para expansão desse setor, visando valores cada
vez mais altos, resultantes de maior exploração. Nesse sentido, o Estado se configura como
elemento determinante para a reestruturação econômica e territorial no capitalismo, pois garante a
infraestrutura necessária à circulação das mercadorias, ordenamento territorial e assume papel
central no que diz respeito à flexibilização de legislações ambientais como forma de possibilitar a
expansão da indústria petrolífera e ininterrupção desse ciclo produtivo (BINSZTOK, 2012). Isso
porque a estruturação do espaço ocorre por meio de estratégias e ações dos agentes inseridos
(PIRES DO RIO, 2012).
O caso de Macaé exemplifica como pequenos municípios que, até então, tinham suas
economias fundamentadas em outras atividades, são reestruturados a partir da chegada de
empresas da cadeia produtiva de petróleo. O município era um dos mais importantes no que diz
respeito à pesca (posição que foi sendo perdida a partir da expansão petrolífera e a consequente
degradação ambiental e zonas de exclusão de pesca) e tinha destaque na agricultura com suas
plantações de café, banana e arroz. Com a instalação da atividade petrolífera na década de 1970,
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a pequena produção rural, a pesca artesanal e práticas tradicionais foram praticamente suprimidas
(SEVÁ, 2013), levando o município a ser referenciado como "epicentro da maior província petrolífera
do Brasil" (FASE, 2010). Além disso, o adensamento populacional decorrente das oportunidades
de emprego é acompanhado de ocupação desordenada, crescimento das regiões periféricas com
infraestrutura precária, carência no saneamento básico, impactos nos ecossistemas costeiros
decorrentes do lançamento de esgoto in natura nos corpos d’água, redução significativa na oferta
de pescado resultante da degradação ambiental e o aumento no índice de violência – índices
comparáveis aos da Região Metropolitana do estado. Segundo o Mapa de conflitos envolvendo
injustiça ambiental e saúde no Brasil, elaborado pela FASE (2010):
A perda da identidade cultural, aumento dos índices de violência, criminalidade,
prostituição, tráfico de drogas, poluição sonora, custo de vida, desigualdade social
e risco de vida também aparecem como consequência da falta de planejamento
público e da pressão do mercado sobre o território.

Apesar de em números absolutos Campos de Goytacazes ser o líder de população do Norte
Fluminense (Quadro 1), proporcionalmente Macaé supera sua população: com densidade
demográfica de 169,89 hab/km², contra 115,16 hab/km² de Campos (HERCULANO, 2011;
CARVALHO; LOUREIRO, 2016).
QUADRO 1
População dos municípios do Norte do Rio de Janeiro entre 1970 e 2010.

Fonte: CARVALHO; LOUREIRO, 2016, p. 33.

Outro exemplo dos impactos ambientais negativos no litoral fluminense é o da Baía de
Guanabara, localizada na Região Metropolitana do estado. A escolha do espelho d’água da Baía
de Guanabara e seu entorno como um importante polo de desenvolvimento e suporte da produção
das Bacias de Campos e de Santos teve reflexos significativos. A Refinaria de Duque de Caxias
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(Reduc), no município de mesmo nome, é “uma das maiores do Brasil em capacidade instalada de
refino de petróleo” (PETROBRAS, 2017). Resultado da política econômica baseada na
intensificação da produção de commodities, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj),
está sendo construído no lado oposto à Reduc na Baía de Guanabara (Figura 1), no município de
Itaboraí, e visa o processamento de petróleo e gás extraídos do pré-sal da Bacia de Santos. No
início de sua divulgação, surgiu como a promessa do Governo Federal de ser um grande
investimento que concederia o cargo de maior complexo petroquímico da América do Sul.

Figura 1: Terminais e refinarias localizados na região da Baía de Guanabara. Fonte: Elaborado pela autora a
partir do GoogleMaps (2016).

No espelho d’água da baía estão inseridos terminais que dão suporte à atividade, atendendo
ao intenso fluxo de navios. O número cada vez maior de embarcações nessa região representa a
disputa marítima com os milhares de pescadores artesanais que vivem das águas da baía. A
redução de inúmeras espécies, a poluição das águas, os ruídos emitidos pelas embarcações que
afugentam os peixes, além das zonas de exclusão da pesca reorganizam territorialmente o local
que antes era ocupado majoritariamente pela atividade pesqueira e que, inserido numa lógica de
desenvolvimento econômico fundado em atividades extrativas, tem seu espaço reconfigurado com
o passar dos anos (CHAVES, 2011; GIFFONI; TORRES, 2011).
Ambos exemplos são configurados enquanto zonas de sacrifício, pois são áreas que foram
“sacrificadas” tanto do ponto de vista físico, quanto social, em nome de um desenvolvimento que
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privilegia os aspectos econômicos e oculta os numerosos impactos negativos vinculados a esse tipo
de cadeia produtiva. A poluição do ar, a poluição das águas, as zonas de exclusão de pesca, assim
como as injustiças ambientais as quais os grupos de maior vulnerabilidade socioambiental são
submetidas, demonstram que essa atividade não pode ser caracterizada somente por seu alto
retorno financeiro.

5. Movimentos de contestação
O “ecologismo dos pobres”, “ecologismo popular” ou “movimento de justiça ambiental” é
caracterizado por Martínez Alier (2015) como uma das correntes ambientalistas que assinala para
o fato de que o ritmo acelerado desse modelo de crescimento econômico em vigor provoca impactos
cada vez maiores no meio ambiente. A dependência econômica dos países exportadores de
commodities reflete na intensificação das atividades extrativas e, consequentemente, na
degradação ambiental e impactos sociais decorrentes desse processo. Diferentemente das outras
correntes tratadas pelo autor como “culto ao silvestre” e “o evangelho da ecoeficiência”, o
“ecologismo dos pobres” não reverencia somente a sacralidade da natureza, mas reforça a
necessidade da manutenção material do meio ambiente como forma de subsistência dos grupos
em maior vulnerabilidade ambiental.
Esse movimento tem origem na ascensão dos conflitos ecológicos distributivos em nível
local, regional, nacional e global ocasionados pelo crescimento econômico e pela desigualdade
social. A apropriação e degradação dos sistemas naturais comprometem não só as gerações futuras
– discurso utilizado em relação à necessidade de aplicação de um “desenvolvimento sustentável”
que vise a capacidade de suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometimento das
gerações futuras –, também atingindo desproporcionalmente grupos atuais. A ênfase na
desproporcionalidade da contaminação e privação do ambiente sobre determinados grupos sociais
reforça o que é assegurado constitucionalmente no Art. 225 (SENADO, 1988), apesar de violado: o
meio ambiente ecologicamente equilibrado enquanto um direito e fator necessário para a
sobrevivência humana.
Nesse contexto de intensificação de exploração dos recursos naturais, há o desenvolvimento
de debates dos movimentos sociais e pesquisas acadêmicas que procuram dar o suporte teórico e
científico ao que vem sendo enfatizado pela população impactada. A reivindicação territorial de
povos tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis insurge como resposta às fronteiras em
expansão e diferentes ferramentas de luta são utilizadas: de ações diretas que embargam a
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implementação de determinado empreendimento (JUSTIÇA GLOBAL, 2012) a ações jurídicas
através do Ministério Público que denunciam a violação de direitos humanos e irregularidades nas
atividades da indústria petrolífera.
A constituição de associações e movimentos de pescadores artesanais em âmbito local e
nacional demonstram como esses agentes não são meros receptores passivos dos impactos, pois
confrontam, denunciam os abusos cometidos pelas empresas da cadeia produtiva de petróleo e se
fortalecem por meio de troca de saberes e experiências através da criação de redes com outras
entidades relacionadas à pesca artesanal. A Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de
Guanabara (AHOMAR), o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP) e a
organização da “Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das Comunidades
Tradicionais Pesqueiras” são alguns exemplos de estratégias importantes no envolvimento da
sociedade no debate sobre os impactos sofridos por essas populações, além da construção de
instrumentos legais que, aliados à resistência e articulação das comunidades, são utilizados na luta
para a preservação do território e para efetivação dos direitos dos pescadores artesanais no Brasil
(CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES, 2016).

6. Considerações finais
A partir dessa breve exposição sobre a indústria petrolífera no litoral fluminense, é possível
notar como o modelo de desenvolvimento adotado no Brasil estimula um padrão de acumulação
baseado na reprimarização da economia e na extração e exportação de commodities, com forte
incidência de injustiças ambientais. Tal padrão resulta em transformação espacial e em inúmeros
conflitos ambientais nos territórios em que atua.
A intermediação do Estado é atrelada aos interesses das grandes corporações e,
consequentemente, áreas habitadas por grupos de maior vulnerabilidade são sacrificadas ambiental
e socialmente em nome do “progresso” e do desenvolvimento econômico. O estímulo à produção
de petróleo como um importante motor na economia brasileira ocorre através de uma flexibilização
na legislação ambiental e do ocultamento dos impactos gerados nas populações das chamadas
“zonas de sacrifício”, silenciando diversas formas de violência.
Nesse sentido, a necessidade desses grupos sociais de manutenção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado para sua reprodução social faz com que o debate ambiental emerja
como uma forma de garantia de seus direitos. A atualidade da discussão ambiental é apropriada
por esses grupos como uma ferramenta na luta por justiça social e para denunciar a
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desproporcionalidade em que incide o ônus da cadeia produtiva de petróleo nos diferentes
segmentos sociais.
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Eixo 9: Geografia e cultura
Trabalho Completo
O CICLO DO CAFÉ E O SURGIMENTO DO “CAPRICHOSO” MUNICÍPIO DE MAR DE
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Resumo: O artigo tem por objetivo a investigação da provável origem do topônimo Mar de Espanha,
buscando junto a isto, como se deu a formação da Zona da Mata mineira e o início do ciclo do café, que
alavancaria esta região como a maior exportadora da rubiácea e maior detentora de escravos da província.
Para tal, um corte temporal de cem anos - início do século XIX até o primeiro quartel do século XX – será
analisado para compreender todo o processo de ocupação e desbravamento dos mares de morros e matas
virgens da porção meridional da capitania, centrando a pesquisa na cidade de Mar de Espanha, a qual
originou-se de uma rancharia que servia como pouso aos tropeiros. Impregnada de oralidade e mito, a história
e cultura do topônimo tem sua origem em terras fluminenses, contudo, como e por quem foi a primeira vez
pronunciado, é resposta a qual deve ser aceita como inalcançável, indo contra a toda história e agentes
produtores daquele lugar enclausurado no vale das montanhas de Minas Gerais.
Palavras-chave: Mar de Espanha; café; Zona da Mata mineira; topônimo.

1. Introdução

Do século XVII estendendo ao XVIII, período em que a mineração se inicia na Colônia, é de
fato um dos mais estudados e documentados no campo da História do Brasil. Sua grande riqueza
de fatos, monumentos e cidades erguidos graças ao ouro e diamantes, permitiu a máxima
exploração por parte dos historiadores. Enveredar-se por esse caminho é ter assuntos infinitos para
leitura e descoberta. A promessa de enriquecimento através das minas do interior alastrou-se, como
mostra Rodarte, Paula & Simões (2004):
a ampla onda migratória que ensejaram, de homens livres e escravos — tudo isto
teria gerado não só o maior sistema escravista da América , como também um
sistema cultural — uma literatura , uma música , uma pintura , uma arquitetura —
um sistema estatal, um sistema de cidades. O rápido povoamento de Minas, no fim
do século XVII e início do XVIII se deu a partir do centro minerador.
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Pierre Deffontaines (1944), discute que os aglomerados eram os embriões formadores das
cidades que se originaram de diversos modos, seja a partir de núcleos missionários de
evangelização católica pela construção de igrejas ou aglomerações de origem militar. Na capitania
de Minas Gerais, quando o ouro de aluvião se esgotou, a “mineração de morro” foi a responsável
pela fixação da população e então, surgiram as primeiras cidades mineiras, como Ouro Preto e
Sabará ou ainda pela extração do diamante como na cidade de Diamantina. Assim, o ciclo aurífero
foi a fase áurea da história mineira, da expansão econômica e urbana (FURTADO, 2009) da parte
Central da capitania, o que iria perdurar até meados do século XVIII “a reboque da proliferação de
núcleos, ora determinada pela descoberta de novas jazidas de minerais preciosos, ora pela busca
de novas atividades” (RODARTE, PAULA & SIMÕES, 2004).
A marca da modernidade é a cidade, afirmam Rodarte, Paula & Simões (2004), lugar de
acumulação e consolidação de capital consubstanciando como construção humana, produto
histórico-social, “consequência da ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de
interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e geradores de
conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade” defende Ana Fani Alessandri
Carlos (2007), podendo aqui atribuir aos portugueses, escravos, espanhóis e tantas outras etnias
vindas de tantos lugares para desfrutar das riquezas das minas. Contudo, a capitania não era
somente minas, eram gerais, era mata e solo, gente que se viu sem lugar quando o ouro se tornou
escasso, forçados a migrar para outras bandas. Assim, nascia a Zona da Mata mineira.
Entre mares de montanhas e verdejantes matas virgens, a região que logo formaria a Zona
da Mata seria o lugar ideal para a instalação do novo ciclo econômico da capitania de Minas Gerais,
o ciclo do café. De fácil acesso e próximo ao porto do Rio de Janeiro, a mesorregião hoje conta com
142 municípios distribuídos em sete microrregiões (IBGE, 1999).
O município de Mar de Espanha, localizado na mesorregião da Zona da Mata, é o local
escolhido para a referida pesquisa, fazendo um corte temporal de aproximadamente cem anos, do
início do século XIX até os fins do ciclo do café, por volta do primeiro quartel do século XX. O
município em questão passou por vários ciclos econômicos desde sua emancipação, contudo, esta
longa e rica trajetória não cabe em poucas páginas, sendo alvo de interesse de projetos futuros.
A dúvida que permeia deste o início desta pesquisa, a qual motivou a justificativa da mesma,
foi a origem do curioso topônimo do município de Mar de Espanha. De onde surgiu a expressão,
quem falou e como chegou até estas instâncias da Zona da Mata mineira são questões importantes
de serem pesquisadas mais à finco.
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O objetivo do presente trabalho é explanar o provável surgimento do nome e do município
de Mar de Espanha, concomitante à formação da Zona da Mata durante o declínio do ciclo do ouro,
procurando enfatizar o ciclo do café juntamente com seus precursores no cultivo e expansão da
rubiácea.

2. Materiais e métodos

De modo a contextualizar os fatos históricos, esse artigo traz à luz, em seu primeiro
momento, como a Zona da Mata mineira passa de um lugar “intocável” pelos brancos europeus e
se torna um grande produtor de café durante o declínio do ouro na área Central. Para que tal
sucesso se consolidasse, figuras importantes advindas da Capitania do Rio de Janeiro instalaramse nas áreas das matas virgens, principalmente em Mar de Espanha, lugar foco da pesquisa, onde
construíram grandes fazendas produtoras de café, comportando um dos maiores contingentes de
escravos da Zona da Mata mineira. A busca pela origem do topônimo é a parte central e final do
terceiro momento, alcançando assim o objetivo do estudo.
Como se trata de um estudo de cunho geohistórico, a pesquisa foi de caráter inteiramente
bibliográfico, cabendo primeiramente a pesquisa em documentos oriundos do Espaço Cultural
Falabella como jornais, acervos e documentos locais, seguido de livros, artigos e teses que
poderiam comprovar a veemência desde estudo.

3. Resultados

A atual Zona da Mata mineira foi por muito tempo nomeada como “Sertão de Leste”
(CASTRO, 2001) e “Sertão do Leste” (MERCADANTE, 1973), caracterizada como uma área pouco
adensada demograficamente, remetendo-se ao interior. De certo modo, não havia povoados em
tamanhos significativos. Tidas como “áreas proibidas” pela Coroa para inibir o contrabando e acesso
por caminhos “não oficiais” do ouro e das pedras preciosas advindas da região das Minas, os
sertões proibidos das matas ficou por muito tempo preservada e fora das rotas de exploração dos
brancos. “Naqueles sertões só havia a mata, montanhas, índios, poucos rios e nenhuma riqueza
mineral” destaca Julio Vanni (2002, p. 21). Assim, com a implantação do Caminho Novo que ligava
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a capitania do Rio de Janeiro à de Minas Gerais, no final dos seiscentos, ficava proibido instalar-se
nas áreas das matas da Mantiqueira.
Com o declínio do ciclo aurífero na área Central da capitania na segunda metade do século
XVIII, após oitenta anos de exploração, a Coroa já não tinha mais justificativas para impedir o
desbravamento das densas matas meridionais. Ocorreu um processo de dispersão populacional e
crescimento de atividades agropastoris, redirecionando o eixo econômico mineiro para sua parte
meridional, correspondendo mais especificamente à ampla área ocupada pela antiga Comarca do
Rio das Mortes (VITTORETTO, 2010).
Ângelo Carrara (1999) destaca em seu trabalho a divisão feita por Elsa de Souza dividindo
a Zona da Mata em três porções: a Norte, Central e Sul. Destaca-se aqui a porção Sul, na qual está
inserida nosso objeto de estudo: a cidade de Mar de Espanha e seu ciclo econômico em tempos
dos cafezais. Nas palavras do referido autor:
Na zona da Mata sul — vales do Paraíba e dos seus afluentes Preto, Paraibuna e
Pomba — as propriedades eram menos divididas. A área média era superior a 79
hectares, e possuía em média menos de 34 habitantes por km². Desta sub-região
participavam os municípios de Recreio, Leopoldina, Volta Grande, Além Paraíba,
Mar de Espanha, São João Nepomuceno, Rio Novo, Bicas, Matias Barbosa, Juiz de
Fora, Santos Dumont. Mais de dois terços desses municípios eram ocupados por
pastagens (CARRARA, 1999, p. 13).

Fatores como decadência do ciclo do ouro, migração de um grande contingente para a
porção meridional da capitania, avanço das plantações da rubiácea no Vale fluminense, valorização
do grão no mercado externo e grande porção de terras virgens foram decisivos para a inserção dos
cafezais nos sertões de leste. Desta forma, Rafael Giovanini e Ralfo Matos (2009) esclarece que os
primeiros pés de café chegaram à Minas Gerais pela margem norte do Rio Paraibuna, em 1809. A
busca por terras férteis do lado dos sertões de leste somente iria findar-se quando todas as áreas
disponíveis haviam sido distribuídas, tornando-se efetivamente povoadas por volta de 1817. Assim,
Castro (2001) sintetiza na seguinte passagem:
Nos Sertões de Leste, em pleno declínio do ciclo aurífero, os povos surgiram, via
de regra, nos vales, espremidos entre montanhas. O homem havia se reencontrado
com a terra dadivosa, estabelecendo o início da fase agrícola, colimada em meado
do século passado, com as mais notáveis lavouras de café da província.

Dentre tanta gente que se encorajou e embrenhou-se nas “áreas proibidas” advindos das
regiões das Minas logo após o esgotamento dos veios de aluvião, estão figuras como Manuel José
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Monteiro de Barros e os irmãos Francisco Leite Ribeiro e Custódio Ferreira Leite que receberam
doações de grandes porções de terras no extremo sul da Mata para dali florescer as mais
abundantes lavouras de café da região. “Manuel José Monteiro de Barros e Francisco Leite Ribeiro
foram à frente, na segunda década do século XIX” afirma Armando Vidal Leite Ribeiro (1960).
Custódio Ferreira Leite foi mais tarde, pois em 1821 ainda recebera uma sesmaria em terras de
Valença, bandeando-se em 1835 para junto de seu irmão que já desfrutava de enorme prestígio,
considerado um dos maiores fazendeiros que aquela terra já tinha visto (Vanni, 2002).
Francisco Leite Ribeiro, nascido em 1780 era o primogênito filho de José Leite Ribeiro e
Escolástica Maria de Jesus Moraes. Recebeu 17 sesmarias na Zona da Mata entre 1817 e 1818,
em que a sua primeira data de 13 de agosto de 1817 do então Governador e Capitão Geral da
Capitania de Minas Gerais, D. Manoel de Portugal e Castro. Francisco instalou-se na faixa que ia
das vertentes do Aventureiro até o sítio das Três Barras, em cunhas profundas que atingiram a
Arribada, na serra do Calambau, instalando-se na fazenda que mandara construir, a Fazenda do
Louriçal, que ocupava quatro das dezessete sesmarias arroladas. (RIBEIRO, 1960, p. 241). Muito
se foi escrito sobre a exuberância e imponência da referida fazenda como mostra Castro (2001, p
73): “a fazenda do Louriçal foi o centro irradiador de toda a colonização em vasta região da Zona
da Mata (...) onde, em época passada, floresceram as mais ricas lavouras de café de Minas Gerais”,
mantendo-se de pé por longos anos após a morte de seu detentor.
De origem africana, o café se adaptou às condições climáticas, topográficas e pedológicas
da região matense, de modo que sua produtividade não seria comprometida, salvo a ações
excepcionais de ordem extra ambientais. Em 1819, toda a produção mineira se concentrava nos
distritos de fronteira, como Matias Barbosa, Mar de Espanha, Além Paraíba e Rio Preto,
estendendo-se para Juiz de Fora em 1828, Ubá e Leopoldina nos anos 1840 (GIOVANINI; MATOS,
2004). No mesmo ano, grandes fazendas nas circunvizinhanças de Mar de Espanha, Juiz de Fora
e Rio Preto já produziam café em larga escala, onde se estabeleceram os maiores proprietários de
terras e escravos da província conforme relata Carrara (1999). Entre os anos de 1818 e 1868, a
Zona da Mata foi responsável por mais de 99,7% do cultivo da commodity produzida em Minas
Gerais (MARTINS, 1980 apud VITTORETTO, 2010, p. 81) e maior detentora de cativos da província
das Minas Gerais.
A Zona da Mata sul possuía 24,39% da população escrava de toda província, destaca
Carrara (1999, p.22) e este número crescia exponencialmente junto com as áreas destinadas ao
cultivo da rubiácea. O historiador destaca ainda que entre 1872 e 1883, a população escrava
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aumentara em Juiz de Fora (+7.440), Leopoldina (+748), Cataguases (+4.245), Mar de Espanha
(+2.525), Rio Novo (+379). Grande concentração de escravos bem como grandes latifúndios,
ausência de núcleos urbanos e mercado interno caracterizavam a zona sul da mata. Percebe-se
que a mão de obra escrava fora utilizada até o último suspiro e as plantações deixaram de crescer
quando faltou o braço valente do negro, tornando-se um golpe certeiro na economia de todo o sul
da Mata. Somente o latifundiário Francisco Leite possuía 288 escravos em sua Fazenda Louriçal
(SOUZA, 2016), oriundos dos portos de Mocena, Angola, Benguela e Moçambique (LOBO, 2011).
A atividade produtiva que levaria os Sertões de Leste estava instalada, porém, logo foi
sentida a grande dificuldade para o transporte dos produtos. Eram necessárias vias além do
Caminho Novo e isto foi sentido principalmente por Francisco Leite Ribeiro. Dada sua importância
para a região dos sertões, transformou a antiga picada em estrada transitável às margens do rio
Paraíba do Sul até o Porto da Piedade, na Baía de Guanabara e mandara construir a primeira ponte
que cruzava o caudaloso rio (CASTRO, 2001). Outras obras como a União & Indústria e estradas
de ferro começaram a chegar por volta de 1870. Segundo destacam Giovanini e Matos (2004, p.12):
A primeira estação ferroviária em Minas foi inaugurada em 1869, estando localizada
em Mar de Espanha, no sul da Mata. Seus trilhos faziam parte do tronco principal
da EFP II, que em 1876 chegou à Juiz de Fora. Em 1884, a malha ferroviária da
região era de 602 Km, contra 269 Km no Sul de Minas e 135 Km na região Central.

Na fazenda Louriçal, de Francisco, esteve o viajante inglês George Gardner em 1841 e relata
a viagem em sua obra “Viagens ao Brasil”. Segundo ele, a fazenda de Francisco “um dos homens
mais ricos, senão o mais rico desta parte do país”, produzia cerca de onze mil arrobas de café, além
de grande quantidade de queijo, açúcar e aguardente que eram mandados para o mercado do Rio
de Janeiro (RIBEIRO, 1960). Esteve também em Barra do Louriçal de Custódio Ferreira Leite, onde
eram produzidas cerca de dez mil arrobas de café. Por um erro de interpretação do tal viajante ao
passar pela estrada que ligava Magé a Sapucaia, já no lado fluminense, atribuiu ao “Coronel Leite”
que era Custódio Ferreira Leite tal bem feito, contudo enganou-se e acabou por contribuir para a
exacerbada credibilidade e fama do futuro Barão de Aiuruoca. O real bem-feitor e concessionário
da estrada era seu irmão, Francisco Leite Ribeiro, que custeou toda construção da via, uma vez
que dispunha de maiores recursos que o irmão. Na margem oposta do rio Paraíba do Sul, ficou à
cargo de Francisco e outros mais o grande desenvolvimento da região como confirma Castro (2001,
p.78):
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Custódio teve notável tarefa do outro lado do Paraíba, na Província do Rio de
Janeiro, e brilhante, no campo político, em São João Nepomuceno e Mar de
Espanha. Porém na região dos sertões de Leste, o desenvolvimento se deu pelas
mãos e feitos de Francisco Leite Ribeiro, Manoel José Monteiro de Barros,
Agostinho José Frederico de Castro, José Dutra Nicácio, Domiciano Cláudio
Nogueira, Antônio Joaquim da Costa, os fundadores das grandes fazendas de café
que fizeram a grandeza econômica de Minas por várias décadas.

A abertura das estradas possibilitou o escoamento dos produtos vindos do interior para o
litoral e do litoral para o interior, “e esta circulação foi por si própria criadora de aglomeração; estas
cidades nascidas da estrada formam uma nova categoria” afirma Deffontaines (1938). Eram as
cidades nas estradas, formadas por casas de pousos, em que a figura do tropeiro era essencial,
como mostra Deffontaines (op. cit):
Através dessas solidões mais afastadas, esses tropeiros transmitiam as ideias, os
hábitos, as novidades; eles se tornaram um dos principais agentes da unidade
brasileira (..) por caminhos de burros, as estradas que eles tinham traçado, eles
tinham previstos, paradas, repousos, pousos que progressivamente se tornaram
pequenas aglomerações. Muitas vezes eles atravessavam regiões completamente
vazias, onde nenhuma colonização tinha ainda começado, e, antes das fazendas,
os pousos sobre as estradas constituíram os primeiros centros de povoamento.

Desta forma, Castro (2001) relata o surgimento do arraial de Nossa Senhora das Mercês do
Cágado, que nasce de uma modesta rancharia na Rua Nova, com a simples finalidade de acolher
os viajantes tresnoitados que rumavam à Aplicação de São João Nepomuceno ou à Freguesia de
São Manoel, vindos da Corte. Em 1840, existiam apenas o pequeno largo dedicado à Nossa
Senhora das Mercês erguido por Custódio Ferreira Leite, católico fervoroso, em que a construção
se deu pela promessa feita à Virgem Maria, por ter escapado de um naufrágio ao retornar do Sul
do país (LOBO, 2011) e algo mais que vinte casas modestas e um caminho até a rancharia,
seguindo pela margem direita do ribeirão São João, confirmando assim a assertiva de Deffontaines
(1938): “eles são em geral de pequeno formato, em fila, comportando um povoamento
frequentemente em extensão ao longo dos vales”.
Envolto sempre aos assuntos políticos, não foi difícil para Custódio conseguir a aprovação
da Assembleia Provincial a transferência da Vila de São João Nepomuceno para o então Arraial do
Cágado em 1851. No mesmo ano conseguiu a troca do estranho e depreciativo nome da vila mineira
de Nossa Senhora das Mercês do Cágado, pelo igualmente bizarro nome de Mar de Espanha,
embora bem mais poético e eufônico: um mar ibérico unindo as províncias do Rio de Janeiro e

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / ICH
Universidade Federal de Juiz de Fora / Campus Universitário - CEP: 36036-900 - MG – Brasil
Tel.: +55 32 2102-3171/ Fax: +55 32 2102-3110
ppg.geografia@ufjf.edu.br / www.ufjf.br/ppgeografia

443

ISSN:2358-8659

Minas Gerais (LOBO, 2011, p. 272). Desta transferência, Vanni (2002) traz à luz a imensidão
territorial da vila:
Mar de Espanha passou a constituir-se no maior município da região abrangendo
imenso território onde hoje florescem os municípios de Leopoldina, Além Paraíba,
Pirapetinga, Recreio, Estrela D'Alva, parte de Cataguases, Volta Grande, São João
Nepomuceno, Rio Novo, Piau, Descoberto, Itamarati, Rochedo de Minas, Bicas,
Santo Antônio do Aventureiro, Senador Côrtes, Guarará, Maripá de Minas, Argirita
e Chiador. (VANNI, 2002, p. 46).

Deve ressaltar que Vanni utiliza na citação acima o termo município, mas é somente em
1859 que a vila de Mar de Espanha é elevada à condição de cidade por mérito do Deputado
Monteiro de Castro.
Preocupado em descobrir um ambiente que fosse igualmente extravagante quanto as
peripécias de sua Zulmira, com nome tão pitoresco e inapropriado geograficamente, Mar de
Espanha figurou como palco de um poema de autoria de Arthur de Azevedo, publicado no livro
Contos Possíveis de 1908, intitulado “O Capricho”, em que conta as tentativas de Epidauro
Pamplona em ganhar o coração da caprichosa Zulmira. Não se encontrou relatos de que o poeta
estivera no município.
Para a origem do topônimo “Mar de Espanha” existem várias e diferentes histórias, algumas
exageradas e fantasiosas. É certo que Minas já teve mar, mas em épocas muito remotas datadas
próximas de 500 milhões de anos, contudo, o nome do município mineiro não surgiu desde os
primórdios.
Muitas histórias são contadas sobre como surgiu o nome e a mais conhecida, até transmitida
pela oralidade, era da existência do português Antônio José da Costa e o mameluco João Maquieira,
procedentes da Borda do Campo e grandes desbravadores destas terras, casados com duas irmãs
e que um deles teria se estabelecido às margens do rio do Cágado e assim teria começado um
povoado. Outra história foi escrita por um padre que transformou João Maquieira em espanhol e
todo um invólucro fantasioso. Vanni (2002) confirma que existiu um espanhol de nome João
Maquieira e que este era encarregado das embarcações que faziam as travessias de tropeiros no
Porto do Braga. O então espanhol cobrava mais caro pela travessia e justificava isto através da
expressão “era muy mas peligroso que el mar da Espanha”. A expressão tornou-se enfadonha e
assim os tropeiros apelidaram tal porto como o Porto do Mar d’Espanha. Disso, valeu-se o
fazendeiro Luiz Antônio Braga para denominar a sua fazenda da margem fluminense em Fazenda
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Mar de Espanha. Ribeiro (1960) confirma que existira a tal fazenda denominada com o topônimo,
mas não questiona a existência ou não do espanhol mameluco. Castro (2001), relata que não
encontrou nenhum registro com o nome João Maquieira em cartórios. Contudo, afirma que uma
extensa faixa à margem direita do Paraíba, em fins do século XVIII, na então Capitania do Rio de
Janeiro, estendendo-se mais tarde para a banda de Minas, recebia o nome de “Sertão do Paraíba
e Mar de Espanha”.

4.Considerações finais
O ciclo do ouro e do café foram e são até hoje objetos de muitos estudos, principalmente no
que tange às cidades que tiveram seu processo de expansão consolidados nestas épocas. Desta
maneira, esquece-se das cidades pequenas que contribuíram e muito para o desenvolvimento das
regiões, como Mar de Espanha.
Descobrir origens, histórias e pessoas importantes é o que há de mais rico na pesquisa
histórica. Estudar a história do local que lhe é comum engrandece e enriquece ao pesquisador e à
comunidade que faz parte e contribui para a pesquisa. Pensar em uma verdade absoluta, é reduzir
a história ao relógio e apagar a identidade existente atrás de um invólucro de quase 200 anos, como
afirma Carlos Eduardo Viana Hissa (2008, p. 299) “não há uma superfície compacta, feita de uma
só história, de uma escrita apenas”. Cada agente produtor daquele lugar imprimiu sua história,
sobrepondo e modelando a origem do nome de Mar de Espanha, passando de geração em geração.
Pode-se aceitar que encontrar a resposta exata para a origem do topônimo é que ela de fato
não exista, e sim o que existe é toda uma oralidade, mito e cultura local emerges ao significado e
origem. Descobrir exatamente de onde provém o nome do município é talvez, ir contra toda esta
mistificação, o que torna a cidade ainda mais conhecida e indagada por onde os mardespanhenses
passam. O que pode ser afirmado através das pesquisas condiz com a origem do outro lado do rio
Paraíba do Sul, ou seja, o nome surgiu em solo fluminense. De qualquer modo, sempre que
indagarem o porquê do nome pitoresco, histórias serão contadas, reforçando cada vez mais a
oralidade local.
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