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Todo desenvolvimento verdadeiramente humano sig-
nifica o desenvolvimento conjunto das autonomias 
individuais, das participações comunitárias e do sen-
timento de pertencer a espécie humana.

(Edgar Morin)

https://www.pensador.com/autor/edgar_morin/


Apresentação

O território é o lócus das relações de produção, identidade e poder entre sujei-
tos, ações e organizações, a partir da mediação material e simbólica de seus agentes 
e a posição que eles ocupam no território. Neste sentido, são urgentes novas formas 
de (re)organização e (re)estruturação geográfica, onde o planejamento instrumental 
pode promover ações políticas, sociais e econômicas, que ocasionam novas forma-
ções socioespaciais, em escalas e atividades distintas.

O Brasil e a América Latina, compõem espaços plurais, que imprimem dife-
rentes necessidades e desafios ao planejamento, convergentes em determinados 
aspectos e divergentes em outros. Como consequência, emerge a necessidade de 
adensar os estudos que refletem e compreendem teórica, empírica e metodologica-
mente, os processos decorrentes do Planejamento Territorial e o Desenvolvimento 
Regional e quais são os sujeitos e as instituições responsáveis por dinamizá-lo ou 
estagná-lo. 

Dito isso, a obra reúne doze capítulos, de pesquisadores de diferentes insti-
tuições e áreas do conhecimento, que apresentam aderência à temática do Plane-
jamento Territorial e Desenvolvimento Regional, na interface dos contextos sociais, 
culturais, políticos, econômicos, territoriais, educacionais e ambientais, entre outros. 
Dessa forma, os trabalhos dialogam com os novos arranjos econômicos na produção 
dos territórios regionais, com o mundo político e suas influências e com a formação 
cidadã e suas possibilidades e controvérsias. 

Como resultado, apresentam-se pesquisas interligadas com os processos his-
tóricos de ocupação, formação e (re)produção do território e analisa formas e es-
truturas estabelecidas em diferentes espaços e contexto. Como resultado, propõe 
formas de intervenção espacial, para o desenvolvimento de regiões fragmentadas 
ou estagnadas, com vistas, a identificação e geração de formas de atenuação dos 
desequilíbrios sociais e econômicos materializados historicamente no território. 

Por fim, acredita-se que as pesquisas aqui apresentadas, contribuam para o 
entendimento da sociedade atual, em suas interfaces e que vá ao encontro da pro-
moção e constituição da cidadania. Algo situado no mundo, compartilhado por pes-
soas e ações e interpretações consensuais de vida e cotidiano.

 Que a leitura seja convidativa!
Dr. Adilson Tadeu Basquerote

Me. Maria Angélica de Araújo Oliveira 
Me. Fábio Rodrigo Fernandes Araújo
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INDICADORES DE TRABALHO E EDUCAÇÃO: UM 
ESTUDO COMPARATIVO EM TRÊS LATITUDES, NA 
PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

doi: 10.48209/978-65-89949-06-1

Adilson Tadeu Basquerote
Maria Angélica de Araújo Oliveira 
Fábio Rodrigo Fernandes Araújo

INTRODUÇÃO 

Os municípios brasileiros enfrentam problemas de ordem social, econômica, 
ambiental, entre outros, que dificultam seu desenvolvimento. Na tentativa de mensu-
rá-los, atenuá-los e/ou resolvê-los, a análise dos indicadores sociais e econômicos 
se configuram como bons indicativos da realidade atual e possibilitam identificar as 
suas fragilidades e potencialidades, podendo fornecer um panorama para elaboração 
do planejamento de estratégias futuras, em especial, no desenvolvimento regional.

O propósito deste estudo é apresentar resultados comparativos entre os mu-
nicípios de Pau dos Ferros (RN), Franca (SP) e Atalanta (SC), no que concerne aos 
índices educacionais e de trabalho, evidenciando possíveis nuances para o plane-
jamento e o desenvolvimento regional. Nesse sentido, cada um dos municípios foi 
metaforicamente chamado de Latitude, correspondendo necessariamente a ordem 
de posição geográfica em relação a Linha do Equador. Assim, Pau dos Ferros cor-
responde a Latitude 1, Franca Latitude 2 e Atalanta, Latitude 3.

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa (BOGDAN; BILKLEN, 1994), com 
base em estudo de caso (YIN, 2001), em que as considerações foram elaboradas 
após consulta a textos e documentos oficiais, que ancoram e complementam a te-
mática expressa. Nesse interim, serviram de referência, os dados oficiais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da aba IBGE/Cidades e os 
dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP). Nessa direção, as proposições destacadas, remetem ao desenvolvimento re-
gional cidadão, a partir do viés da Educação geográfica, da Filosofia do Pensamento 
Geográfico e da Ciência da administração. 
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POSSÍVEIS INTENÇÕES HABERMASIANAS PARA CONSTRUIR 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIDADÃO NAS LATITUDES 
OBSERVADAS

Inicialmente, convém fazer dois esclarecimentos ao leitor. Primeiro, é que as 
ideias expressas nessa sessão, não detém conceitos estudados sob a luz da temática 
do desenvolvimento regional. Para tal, são expressas aderências às discussões 
inerentes em suas especificidades. Segundo, remete à construção do debate, a 
partir de conceitos e temáticas da filosofia Habermasiana em consonância com seus 
intérpretes, no qual podem ser inseridos a esta proposição, sobretudo na ótica da 
atuação cidadã.

Dessa forma, com base na cidadania em co-presença com conceitos e 
padrões singulares de desenvolvimento regional no Brasil e América Latina, pode 
ser considerado o que Habermas (1993) chama de esfera pública.  Decorre então, 
a necessidade de desenvolver estudos estratégicos, no qual Estado e sociedade 
desenvolvem práticas conjuntas, por meio de elementos materiais e comunicativos 
ao atualizar ou ratificar ações no território. 

Carneiro (2009) expõe que todo o processo de planejamento deve ser 
comunicativo, promovendo os consensos de mundo. Nele, os sujeitos com 
habilidades de falar e agir, desenvolvem sobre os objetos e ações, atitudes próprias 
da espacialização do cidadão e seu mundo da vida, enquanto simultaneamente atua 
de forma pública e comunicativa.

Em relação aos espaços empíricos deste estudo, evidenciam-se aproximações 
teóricas nas diferentes Latitudes. Na primeira delas, o município de Pau dos 
Ferros/RN, a realidade geográfica o configura como um polo regional, a partir da 
aquisição de competências comunicativas (VOIROL, 2008), por parte dos agentes 
internos (cidadãos) e externos (governo). Assim, as percepções públicas sobre o 
desenvolvimento regional cidadão, acontece por meio do diálogo “entre pessoas 
privadas como público” (HABERMAS, 2012c).

Nesse cenário, a cultura e a linguagem adquirem uma função de destaque, 
ao serem constantes na coordenação das ações objetivas e intersubjetivas, dos 
participantes do diálogo político-público, entres atores desenvolvimentistas da 
cidadania (HABERMAS, 2012a). Uma unidade entre estas acepções pode se efetivar 
no âmbito prático-formal, pela relação entre a racionalidade (HABERMAS, 2012a) 



10

e seus fundamentos argumentativos, e no prático-informal, por meio de exortações 
afirmativas sobre a relação entre símbolos, interação, normas jurídicas, cultura e 
trabalho (HABERMAS, 1968) no próprio cotidiano. 

Nessa direção, os elementos destacados podem propor a projeção de saberes 
que se comunicam entre si. Como implicações, apresenta-se como pano de fundo o 
mundo da vida (HABERMAS, 2012b), em que as pessoas desejam formular a sua fala 
como ação, em vez de reação, sejam na ótica da cidadania, ou do desenvolvimento 
regional. Em consonância a essa afirmação, as delimitações aos espaço-temporais 
do urbano e rural, devem ser localizados a partir de comunidades de linguagem 
(CARNEIRO, 2008). 

Dessa forma, o conteúdo proposicional deste tipo de desenvolvimento é 
constituído pela sinceridade dos seus agentes, a correção de normas existentes ao 
contexto socioespacial, como também pela verdade inerentes a prática discursiva 
sobre ele (GONÇALVES, 1999). Ou seja, quando se utiliza a palavra desenvolvimento 
e região nos discursos geográficos, o sujeito-pesquisador, como o sujeito-destinatário 
de suas formas de linguagem, pode se tornar o observador, como também o falar dos 
seus intercursos gráficos, comportamentais ou imaginativos. 

Em consonância com Habermas (1992), o desenvolvimento é proposição que 
deve ser unificada pela deliberação democrática, no ambiente das esferas político-
espaciais das pessoas e seus representantes institucionais. Isto é, parâmetros que 
precedam de trocas reguladas de informações e razões, motivos que sejam inclusivos 
e públicos, orientações a um acordo racionalmente formado entre os agentes do 
desenvolvimento regional.

Por outro lado, na Latitude 2, a cidade de Franca no estado de São Paulo, a 
relação estabelecida, o desenvolvimento regional parte das concepções de Santos 
(2009) como entendimento das teorias, variáveis e comportamentos específicos 
aos dados estáticos. Ou seja, uma composição teórico-matemática, em que os 
pesquisadores deverão além dela e suas multiplicidades, que são inerentes aos 
matizes sociais e econômicas a serem observadas.

Assim, os indicadores são mensurados com base nas desigualdades ou 
igualdades socioespaciais, a serem agenciadas pela linguagem, e a três mundos 
que a ela podem ser direcionadas. O mundo objetivo, dos fatos e coisas existentes; 
mundo social das normas de sociabilidade, mundo subjetivo das expressões, 

BASQUEROTE, A.T.S; OLIVEIRA, M. A. A.; ARAÚJO, F. R. F. Indicadores de trabalho e educação: um estudo comparativo em
três latitudes, na perspectiva do desenvolvimento regional.
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experiências e afetos que podemos dar um acesso privilegiado (PINETI, 2004). 
Em outras formulações, mundos que os participantes operam cooperativamente e 
comunicativamente, na medida que compartilham intersubjetivamente processos 
de auto entendimento e ganhos de autonomia (HABERMAS, 1993), em relação às 
racionalidades estratégicas do cotidiano. 

No caso da Latitude 3, Atalanta/SC, pode-se articular o tipo de desenvolvimento 
aqui proposto, a partir da Educação e seu papel formativo, onde considera-se 
pressupostos da Identidade do Eu (HABERMAS, 1993) e a Aprendizagem Geográfica. 
Para a Identidade do Eu, o autor defende que os jovens escolares, desenvolvam 
e adotem atitudes individuais/coletivas, ao seu próprio grupo de comunicação, que 
venham expressar capacidades de resolver conflitos internos e externos ao seu 
mundo da vida ou de ordem ética, mantendo-se autêntico a si mesmo. 

Já a Aprendizagem Geográfica, pode ter como cenário, a descentralização das 
autoimagens de mundo (CARNEIRO, 2020) dos educandos, no tocante aos papeis 
que devem exercer, mediante a evolução de sua consciência moral, no qual as ações 
de fala que podem proferir, são a existência linguística do seu cotidiano inter-regional. 
Nessa direção, Herman (1999) afirma que a escola é o espaço onde as naturezas da 
moral, como dignidade, igualdade e autonomia, são dialeticamente construídas pela 
constância crítica entre aplicações e validades.

O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OS ÍNDICES EDUCACIONAIS: 
APROXIMAÇÕES NAS/DAS LATITUDES

O entendimento sobre o que é desenvolvimento perpassa distintos momentos 
históricos e conceituações. Embora seja um termo controverso, o discurso 
permanece como anseio de aumento da qualidade de vida, e sua prática ainda 
se mantém diretamente sob a hegemonia dos países centrais, mediante políticas 
implementadas por organismos internacionais de controle. De maneira abrangente, 
o desenvolvimento está vinculado a elevação qualitativa no nível de bem-estar de um 
determinado grupo social, usando como referência os indicadores sociais, políticos e 
econômicos disponíveis.

Com vistas à valorização das potencialidades endógenas do território, por meio 
da alteração nas estruturas das redes informacionais de produção, distribuição e 
consumo, o desenvolvimento regional vem se destacando, desde os anos de 1990, 
como estratégia de reforço a descentralização econômica regional, sobretudo na 
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Europa (TÁPIA, 2005). Nesse sentido, ele ultrapassa o simples desenvolvimento 
e crescimento econômico e se relaciona a questões sociais, culturais, ambientais 
e políticas (OLIVEIRA, 2002). Dallabrida (2010, p. 18), adverte que embora não 
haja consenso, a maior parcela dos estudiosos considera que “[...] o crescimento 
econômico é condição indispensável para o desenvolvimento, mesmo admitindo não 
ser condição suficiente”. 

Diniz (2009) defende que historicamente desenvolveram-se diferentes objetivos 
para desenvolvimento. Dentre eles, aqueles com vistas a valorizar os recursos e 
potencialidades próprias das regiões, combater as assimetrias regionais, garantir 
a participação dos cidadãos na resolução dos problemas regionais e promover o 
ordenamento do território. Além disso, devem facilitar a elaboração de medidas que 
contribuam para o crescimento econômico da região.

Na direção de conceituar o desenvolvimento regional, Boisier, (2001, p. 7) 
pondera que: 

El desarrollo regional consiste en un proceso de cambio estructural localizado 
(en un ámbito territorial denominado ‘región’) que se asocia a un permanente 
proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que 
habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de 
tal territorio.

Por acreditar que o desenvolvimento regional, ultrapassa os limites do simples 
desenvolvimento econômico, Furtado (2003) destaca que ele significa mais que 
o simples crescimento da economia ou acumulação de capital, porque, além de 
representar o incremento da capacidade produtiva, implica também irradiação do 
progresso para parte da sociedade, no sentido de homogeneizá-la.

Assim, a partir do exposto, entende-se que investimentos nos diferentes setores 
da economia, podem resultar na melhora dos indicadores de bem-estar econômico 
e social (VASCONCELLOS; GARCIA, 1998). Cavalcanti (2012) chama atenção 
para a importância do Estado, como a instituição com maior responsabilidade na 
implementação de ações de desenvolvimento regional. 

Noutra perspectiva, Oliveira e Lima (2003) destacam a necessidade da 
participação da sociedade local no planejamento e nas ações sobre o espaço e 
em [...] estratégias de desenvolvimento regional que se centram no capital humano 
que tradicionalmente não fazem parte do cardápio brasileiro de políticas regionais 
(MONTEIRO NETO; BRANDÃO; CASTRO, 2017, p. 465). 

BASQUEROTE, A.T.S; OLIVEIRA, M. A. A.; ARAÚJO, F. R. F. Indicadores de trabalho e educação: um estudo comparativo em
três latitudes, na perspectiva do desenvolvimento regional.
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Nazzari et al., (2004) ao avaliar a relação entre desenvolvimento regional e a 
educação, avalizam sua importância na promoção do empoderamento dos cidadãos 
e a construção e o fortalecimento de redes de capital social, à medida que o grau de 
escolaridade, de modo geral, resulta no incremento da renda e na qualidade de vida 
da população. Assim, a educação   desempenha   papel   importante   na   vida   dos   
cidadãos   e   oportuniza   o desenvolvimento das competências e habilidades que lhe 
servirão para o exercício da cidadania. Tal prerrogativa é apregoada pela UNESCO 
(2019, p. 22) ao defender que

Por   meio   da   educação, espera-se   que   os   estudantes   adquiram   
e   desenvolvam   as experiências e habilidades cognitivas, socioemocionais 
e comportamentais de que precisam para se tornarem contribuidores 
construtivos e responsáveis perante a sociedade.

Com efeito, “[...] o potencial educacional dos indivíduos tem reflexos positivos 
no nível de inovação, crescimento e desenvolvimento tecnológico/econômico de um 
país (SOUZA et al., 2014, p. 76). Para os autores, a elevação do nível de escolaridade, 
reflete em aumento das possibilidades de inserção no mercado de trabalho que 
incidem nos níveis de renda e promovem o desenvolvimento regional. 

Nascimento e Andrade (2011) mencionam que o aumento do nível educacional, 
também pode contribuir para minimizar as desigualdades sociais e econômicas, 
promover mobilidade social, preservar e valorizar a identidade da região, e, 
consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. Na mesma direção, 
Lemos, Dubeux e Pinto (2009, p. 359) consideram a elevação da escolaridade como 
um elemento “[...] estratégico para impulsionar a ascensão social dos indivíduos e 
potencializar o crescimento econômico da sociedade”. 

O estudo de Moraes (2010, p. 549) evidenciou que os países que mais se 
destacam em negócios criativos, escaláveis e inovadores, típicos da Nova Economia, 
ou Sociedade do Conhecimento, são aqueles que valorizam e investem “[...] 
intensivamente em conhecimento, são justamente os que proporcionam maior acesso 
à educação – e onde esta atividade é desenvolvida de maneira mais qualificada”. 
Corroborando Dowbor (2006, p. 1), “[...] a ideia da educação para o desenvolvimento 
local está diretamente vinculada a esta compreensão, e à necessidade de se formar 
pessoas que no futuro possam participar ativamente das iniciativas capazes” de 
transformar a realidade em que se inserem.
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No entanto, apenas elevar os níveis de escolaridade da população, não garante 
autonomia e acesso à cidadania plena. É necessário, 

[...] uma educação em que os saberes da classe trabalhadora e seus poderes 
como classe não sejam reprimidos. Trata-se de um processo de construção 
contra hegemônica, no sentido de que os trabalhadores não tenham apenas 
o direito a serem instruídos, mas que sejam esclarecidos e que tenham “[...] 
reconhecida a sua capacidade de pensar, decidir sua sorte [...]”, de serem 
sujeitos de saber e de cultura (ARROYO, 2002, p. 77).

Portanto, evidencia-se que desenvolvimento regional deve possibilitar o 
equilíbrio das relações sociais, econômicas, políticas, culturais, entre outros e pautar-
se no processo multidimensional das escalas territoriais.

O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, O TRABALHO E A CIDADANIA: 
APROXIMAÇÕES NAS/DAS LATITUDES

O trabalho constitui um dos aspectos da vida do homem em sociedade e é 
tema central para os sociólogos clássicos1. No passado, representado pela busca da 
sobrevivência, por meio da caça e na atualidade, como fonte de satisfação e sentido 
para existência humana.  Além de salários equivalentes a cada ocupação, temos 
também uma premiação simbólica a cada forma de inserção no mercado de trabalho. 
Assim, ele é objeto de diálogos, sob diversas perspectivas, que buscam entender seu 
papel na, e para existência do homem, sendo atribuídos conceitos que contemplem 
suas dimensões.

 Arendt (2007) difere labor e trabalho, estabelecendo o primeiro como processo 
inerente ao corpo humano, enquanto o segundo ocupa-se do processo de transfor-
mação por meio de atividades que produzem e reproduzem o que é consumido. As-
sim, trabalho juntamente com a obra, são assinalados como elementos inferiores, em 
uma hierarquia que tem a ação como o elemento superior, entre os movimentos que 
compõe a práxis do homem. A autora aponta o homem como sujeito do processo de 
trabalho, designando - o como homo faber, aquele que é responsável pela garantia 
de existência das coisas produzidas, que somente passam a existir como parte da 
vida humana, a partir da sua constante reprodução.

1  Dentre os clássicos podemos destacar: Émile Durkheim e A divisão social do trabalho, Max 
Weber com A ética protestante e o espírito do capitalismo, Karl Marx e O manifesto do Partido                
Comunista, seguido de O capital
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 No Brasil, a Constituição Federal (CF) apresenta o trabalho como um dos di-
reitos sociais, e os seus valores sociais, expressos como um dos fundamentos da 
nossa Carta Magna. Historicamente, o país vivenciou a transição de uma economia 
essencialmente agrária/rural para uma economia industrial/urbana, na chamada re-
volução industrial, sendo este processo considerado por Pochmann (2016), tardia-
mente desenvolvido, em comparação a outras regiões do mundo. O trabalho, que 
antes era desenvolvido de forma manual, em pequenos espaços, por vezes, no pró-
prio ambiente familiar e sob demanda, passou a atender à produção em série nas 
grandes fábricas no processo denominado industrialização.

Nesse sentido, no Brasil o advento da indústria é apontado como o “período de 
grande transformação no trabalho, sendo o alicerce para modernização dos processos 
produtivos, bem como para adoção de direitos sociais e trabalhistas jamais vistos 
(POCHMANN, 2014, p. 23). Corroborando Bertolin (2007, p. 34):  

“ [...] a Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do 
trabalhador, provocou um intenso deslocamento da população rural para as 
cidades e alterou os padrões de consumo conforme novas mercadorias foram 
sendo produzidas.”

Assim como o trabalho, a cidadania também é concebida sob diversos aspectos, 
como destacam os estudos de Pinsky (2003), Neves (2008), Leite (1989), Zanella 
(2008), Novaes e Lobo (2008), Carvalho (2007) e Manzine- Covre (2002). Assim, não 
[...] é uma definição estanque, mas sim um conceito histórico, o que significa que 
seu sentido varia no tempo e no espaço” (GONH,2005, p . 18). Portanto, segundo 
Manzini-Covre (2002, p. 7). 

Há algum tempo o tema cidadania passou a ser mais ventilado no mundo 
contemporâneo, inclusive no Brasil. Ele aparece na fala de quem detém o 
poder político (políticos, capitalistas etc.), na produção intelectual e nos 
meios de comunicação (rádio, jornal, TV), e também nas camadas mais 
desprivilegiadas da população. Nas décadas de 1960 e 1970, esse tema não 
exercia o mesmo apelo. (MANZINI- COVRE, 2002, p. 7). 

 De acordo com Carvalho (2007), historicamente no cenário brasileiro a   
construção da cidadania foi bastante conturbada, à medida que a colonização de 
exploração adotada dificultou sua implantação e em detrimento a grande riqueza 
acumulada, os portugueses deixaram milhares de analfabetos imersos em uma 
economia pautada na monocultura, no latifúndio e uma sociedade analfabeta e 
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escravocrata. Para mais, Novaes e Lobo (2008) destacam que apenas com a 
promulgação da Constituição que a cidadania passou a ser mais evidenciada, uma 
vez que este documento contempla os poderes dos governantes (limitando-os) e 
estabelece os direitos e deveres para todos.

Portanto, a cidadania abrange aspectos dos direitos civis, sociais e direitos 
políticos e 

[...] só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da apropriação 
de espaços, da pugna para fazer valer os direitos do cidadão. Neste sentido, a 
prática da cidadania pode ser a estratégia, por excelência, para a construção 
de uma sociedade melhor.” (MANZINI- COVRE, 2002, p. 10).

No conceito de cidadania, destaca-se a utilização dos direitos sociais em sua 
definição, o que nos faz retornar à CF, e relacionar trabalho e cidadania, uma vez que, 
entre os direitos sociais erigidos pela Carta Magna, está o trabalho, o que nos conduz 
à não desassociar: cidadania, direitos sociais e trabalho. Cassete (2008) apresenta a 
concepção do que seja esfera pública. Na perspectiva de dois notáveis estudiosos da 
teoria política: Hannah Arendt (1906-1975) e Jürgen Habermas. A primeira, considera 
que determinados assuntos (entre eles o trabalho) são restritos ao âmbito privado 
das necessidades humanas, não sendo oportuno portanto, figurar como tema a ser 
debatido na esfera política.

Por outro lado, Habermas entende a esfera pública como cenário que abarca 
não apenas temas do âmbito político, mas também do meio privado. Cassete (2008, 
p. 34) destaca que “[...] o sistema político, na concepção habermasiana, permanece 
aberto ao mundo da vida, captando seus principais interesses e necessidades através 
dos assuntos tem ativados na esfera pública”. 

Diante às reflexões de Cassete (2008), entende-se que não existe um traçado 
que delimite, e que por sua vez restrinja, o tema trabalho a uma única esfera, seja 
ela pública ou privada. Na verdade, reforça a relevância para que o tema circule 
livremente nestes espaços, visto que sua função ressoa de forma teórica e prática 
em ambos os cenários. 
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PAU DOS FERROS, FRANCA E ATALANTA: APROXIMAÇÕES 
COMPARATIVAS ENTRE AS LATITUDES

Motivados pelo olhar e interesse sobre as características desses espaços 
empíricos, sob a perspectiva do desenvolvimento regional, buscou-se evidenciar 
similitudes e diferenças entre Atalanta, Pau dos Ferros e Franca (Sul, Sudeste e 
Nordeste, respectivamente). Três latitudes inicialmente diferenciadas pela localização 
no imenso território brasileiro, que foram ocupadas de forma distinta e em diferentes 
períodos da história nacional, e dessa forma, apresentam indicadores de trabalho e 
escolarização singulares.

A primeira Latitude é Pau dos Ferros, que por sua vez representa um dos 167 
municípios no Estado do Rio Grande do Norte, com uma extensão territorial de 259,59 
km2, que acomoda uma população de 27.745 habitantes (IBGE, 2021).  É o segundo 
em população e em área territorial dos municípios analisados. A Figura 1, apresenta 
a localização do Município de Pau dos Ferros, no Mapa do Estado do Rio Grande do 
Norte.

Figura 1 – Mapa do estado do Rio Grande do Norte, destacando a localização do 
município Pau dos Ferros.

Fonte: IBGE (2021).

BASQUEROTE, A.T.S; OLIVEIRA, M. A. A.; ARAÚJO, F. R. F. Indicadores de trabalho e educação: um estudo comparativo em
três latitudes, na perspectiva do desenvolvimento regional.



18

A segunda latitude é Franca, no Estado de São Paulo que possui 645 municípios. 
Com população estimada em 2019 de 355.901 habitantes, que ocupam 605.679 km2 
de território (IBGE, 2021), sendo o maior e mais populoso município dentre as três 
latitudes estudadas. A Figura 2, apresenta a localização do município de Franca no 
Estado de São Paulo.

Figura 2 Mapa do estado de São Paulo, destacando a localização do 
município de Franca.

Fonte: IBGE (2021).

Como terceira latitude, está o município de Atalanta, localizado na região central 
do Estado de Santa Catarina, que possui um total de 295 municípios. Ocupando 
área de 94.383 km2 e população aproximada de 3300 habitantes (IBGE, 2010). Dos 
três municípios analisados, é o de menor extensão territorial e de menor número de 
habitantes. A Figura 3, apresenta a localização geográfica do município de Atalanta 
no Estado de Santa Catarina.

BASQUEROTE, A.T.S; OLIVEIRA, M. A. A.; ARAÚJO, F. R. F. Indicadores de trabalho e educação: um estudo comparativo em
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Figura 3 – Mapa do estado de Santa Catarina, destacando a localização do 
município de Atalanta.

Fonte: IBGE (2021).

Nestes espaços empíricos, interessa entender as diferenças e as similitudes 
entre os três municípios, no que concerne aos indicadores de trabalho e educação. 
Para tal, foram observados os dados expressos no site do IBGE e em seguida, 
realizou-se a análise comparativa. Assim, para os índices relacionados ao trabalho, 
foram utilizados e analisados: o Salário Mínimo Médio Mensal, o Índice de Pessoal 
Ocupado e a População Ocupada, concernentes ao ano de 2019 dispostos no site do 
IBGE, conforme expresso na Tabela 1.



20

Tabela 1. Indicadores de Trabalho dos municípios analisados.

Município Trabalho

Salário Mínimo 
Médio Mensal (%)

Pessoal Ocupado
População Ocupada 

(%)

Atalanta 2,4 652 20,2

Franca 2,2 100.707 28,7

Pau dos Ferros 1,7 4.478 14,8

Fonte: Elaborado pelos autores com (2021), com base nos dados do IBGE (2019).

Os dados evidenciam que em termos comparativos, os municípios de Atalanta, 
Pau dos Ferros e Franca, embora apresentem um total de pessoal ocupado destoante, 
a quantidade de salários-mínimos mensal é relativamente similar, 2,4 e 2,2, entre 
Atalanta e Franca respectivamente. Já o percentual de Pau dos Ferros é inferior 
(1,7). Há que se considerar, que Atalanta é um município essencialmente agrícola, 
enquanto Franca e Pau dos Ferros apresentam uma taxa de urbanização elevada, 
aproximadamente 98 % e 92,09%, respectivamente (IBGE, 2021).

No tocante aos índices de Pessoal Ocupado, os dados oficiais também 
apresentam dissimilitudes, em função da população absoluta de cada um dos 
municípios analisados. Enquanto Franca é uma cidade média, Pau dos Ferros e 
Atalanta são consideradas cidades pequenas. Para a População Ocupada, o 
comparativo dos dados evidencia disparidades à medida que, Franca por apresentar 
maior população total e urbanização, evidencia superior parcela de trabalhadores no 
setor secundário e terciário da economia. Pau dos Ferros apresenta tanto atividades 
urbanas como rurais. Já Atalanta desenvolve majoritariamente, atividades voltadas 
ao setor primário, em especial, a agropecuária. 

 Para os indicadores relacionados à educação, foram considerados: a Taxa de 
Escolarização de 06 a 14 anos, com dados referentes ao censo demográfico do ano 
de 2010, e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) anos iniciais e 
anos finais referentes ao ano de 2019, apresentados pelo IBGE, conforme destacado 
na Tabela 2. 
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Tabela 2. Indicadores de Educação nos municípios analisados.

Município Educação

Taxa de Escolarização 
de 06 a 14 anos

IDEB 
(anos iniciais)

IDEB(anos finais)

Atalanta 98,9% 6,6 5,6

Franca 98,2% 7,2 5,3

Pau dos Ferros 95,5% 5,0 4,0

Fonte: Elaborado pelos autores com (2021), com base nos dados do IBGE (2019).

A  análise dos indicadores dos municípios indica que suas taxas de escolarização 
são boas, embora estejam ligeiramente abaixo da média nacional, apontada pelo 
Censo Escolar do ano de 2019 (INEP, 2021) que é de 99,7%. Respectivamente,               
Pau dos Ferros está 4,2%, seguido por Franca que a 1,5% e Atalanta, com 0,6 % 
abaixo da média nacional. 

Em relação aos coeficientes do IDEB dos anos iniciais, os dados do IBGE 
apontam que no ano de 2019, a média nacional correspondia a 5,7. A análise 
comparativa dos dados dos municípios em tela, sinalizou que apenas Pau dos Ferros 
encontra-se 0,7 abaixo da média nacional. Já Atalanta e Franca apresentam índices 
superiores à média nacional (0,9 e 1,5 respectivamente).

Para o IDEB dos anos finais, o comparativo entre os municípios estudados, 
seguiu a tendência dos números indicados no IDEB dos anos iniciais. Neles, Pau dos 
Ferros aparece com a média mais baixa, 4,0, seguido de Franca 5,3 e de Atalanta 
5,6. Assim, ao comparar com a média nacional, que é de 5,2, evidencia-se que o 
município da Região Nordeste, encontra-se 1,5 abaixo, enquanto o da Região Sudeste 
apresenta 0,1, e o da Região Sul, 0,4, acima da média nacional.

Destaca-se ainda, que o comparativo entre os dados nacionais, fornecidos pelo 
IBGE e pelo INEP, apresenta inconformidades, justificadas pela abrangência na coleta 
dos mesmos. Enquanto o IBGE apresenta apenas dados das escolas públicas, o 
INEP divulga também coeficientes das escolas privadas. A Tabela 3 apresenta dados 
que comprovam tal prerrogativa em relação ao Brasil.
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Tabela 3- IDB comparativo com os dados do IBGE e INEP.

Brasil Educação

IDEB
(anos iniciais IBGE)

IDEB
 (anos finais IBGE)

IDEB 
(anos iniciais INEP)

IDEB
 (anos finais INEP)

Média 
Nacional

5,7 5,2 5,5 5,0

Escolas 
públicas

- - 5,2 4,7

Escolas 
privadas

- - 7,2 7,0

Fonte: Elaborado pelos autores (2021), com base nos dados do INEP e IBGE (2019).

Evidencia-se que não foram comparados os índices das escolas públicas e 
privadas dos municípios de Atalanta, Pau dos Ferros e Franca, em virtude de o 
primeiro município não apresentar nenhuma escola provada em seu território

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O estudo apresentou resultados comparativos entre os municípios de Pau dos 
Ferros (RN), Franca (SP) e Atalanta (SC), no que concerne aos índices educacionais e 
de trabalho, evidenciando possíveis nuances para o planejamento e o desenvolvimento 
regional. Nesse sentido, evidenciou-se que o desenvolvimento regional deve pautar-
se em estudos científicos que considerem a questão e econômica e social do espaço.

Constatou-se que o Estado desempenha papel relevante na organização 
do território e na promoção e implementação de leis e de políticas públicas que 
regulamentam a vida em sociedade e estruturam o espaço. Assim, as ações de 
desenvolvimento regional, podem funcionar como propulsoras de qualidade de vida 
e de trabalho.

Identificou-se o papel e a influência da educação no desenvolvimento, por que 
ela pode instrumentalizar e empoderar os indivíduos a desenvolver ações pautadas 
na perspectiva cidadã e do bem comum. Nesse sentido, independentemente da 
latitude analisada nesse texto, evidenciou-se a necessidade de investimentos em 
educação, como forma desenvolver habilidades individuais e coletivas que resultem 
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no desenvolvimento social e econômico desejado.

Ademais, no que concerne à importância do trabalho para o desenvolvimento 
regional, os dados denotaram a necessidade de análises de seus indicadores por 
parte dos governantes, como forma de identificar as fragilidades e potencialidades 
dos territórios, para em seguida, desenvolver ações que vão ao encontro da melhoria 
e estruturação dos mesmos. Nesse sentido, nos espaços empíricos analisados, as 
prerrogativas de desenvolvimento regional devem considerar as especificidades 
dos territórios e as características regionais e as vocações locais. Por exemplo, as 
premissas de desenvolvimento de Atalanta não podem ser as mesmas para Franca, 
em virtude do primeiro, ser essencialmente rural e agrícola, e o segundo ser urbano.

Portanto, é mister idealizar práticas de desenvolvimento regional que observem 
os dissensos e consensos entre os atores que compõem suas estruturas culturais, 
linguísticas, cartográficas, geográficas, jurídicas, entre outros. Sobretudo, pela emi-
nência de um mundo da vida intersubjetivamente criado por e para pessoas, suas 
formas e conteúdos comunicativos, nos quais os subsistemas das culturas políticas 
e econômicas não são preponderantes. 

Por fim, a aderência entre desenvolvimento regional, trabalho e educação 
evidenciadas nas latitudes apresentadas indicam como horizonte fundamental a lei do 
valor econômico e social, do trabalho e renda, pela elevação dos índices educacionais 
como forma de promoção de vida, de trabalho e de desenvolvimento e cidadania. 
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DO MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO2
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Roberto de Souza Santos

APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa procura levantar uma análise teórico-crítica sobre o desenvolvi-
mento local e regional, a partir da atividade econômica do agronegócio no município 
de Formoso do Araguaia-TO. No Tocantins, em alguns pontos estratégicos, a ativida-
de econômica do agronegócio já vem atuando. O município de Formoso do Araguaia-
-TO, região sudoeste do estado representa um destes pontos estratégicos. Constata-
-se que agronegócio é uma atividade econômica altamente concentradora de renda 
e condiciona o fortalecimento de uma classe social. Esta classe desterritorializa os 
atores locais e ocasiona impactos ambientais e sociais nas regiões onde atua. 

A discussão teórico-metodológica baseou-se a partir da interpretação do refe-
rencial bibliográfico utilizado e de trabalho de campo. Os procedimentos metodológi-
cos foram organizados e desenvolvidos a partir de uma análise teórico-crítica sobre 
os desdobramentos sociais do modelo de produção capitalista no espaço local e 
regional. A abordagem dialética orientou os procedimentos metodológicos da pesqui-
sa, cuja análise valeu-se de aspectos materiais e sociais, partindo da premissa que 
a realidade só é compreendida em direção à totalidade. Após o levantamento biblio-
gráfico, procedeu-se a compilação, organização das ideias e interpretação dos dados 
e informações teóricas e empíricas disponíveis na literatura adotada e nas pesquisas 
de campo. 

A partir dos procedimentos teórico-metodológicos qualitativos, chegou-se aos 
resultados que viabilizaram a redação do texto. O texto procura levantar uma análise 
sobre desenvolvimento local a partir da atividade econômica do agronegócio no mu-
nicípio de Formoso do Araguaia-TO. O debate teórico sobre desenvolvimento local 
vem cada vez mais ocupando espaço na discussão teórica nas academias e institui-
ções de pesquisas nas ciências humanas.

2  Este texto foi publicado parcialmente nos Anais do I Simpósio Nacional de Geografia e              
Gestão Territorial e XXXIV Semana de Geografia da Universidade Estadual de Londrina, publicado 
em 11-23-2018.
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INTRODUÇÃO 

Nos parágrafos introdutórios, a intenção é problematizar a noção de desenvol-
vimento. Esta noção é carregada de um conteúdo de cunho teórico e político-ideo-
lógico que representa valores sociais e culturais do mundo Ocidental. Em princípio, 
esta expressão pode significar estágios de crescimento econômico das nações. Por-
tanto, as noções de país desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento ou 
como diz, atualmente, - países emergentes, são ideias correlatas sobre a noção de 
desenvolvimento.

Para Lacoste (1990), há várias noções de subdesenvolvimento. Para ele, esta 
noção está associada à ideia de que uma grande parte da Humanidade, sobretudo, a 
dos países que foram colonizados pelos europeus, vivem em extrema miséria e sofre 
diferentes formas de injustiças. Esta noção é utilizada para exprimir o que se deno-
mina de - as desigualdades regionais, a situação econômica desfavorável de uma 
região, em relação a outras regiões no mesmo país, ou do Terceiro Mundo. Refere-se 
a conceitos econômicos, sociais e políticos que pode caracterizar “países subde-
senvolvidos”, “países capitalistas subdesenvolvidos”, “países colonizados”, “países 
pobres”, e os “países do Terceiro Mundo”. 

Para o referido autor, o subdesenvolvimento pode ser visto como “do interior”, 
e sinaliza causas que parecem internas ao país, todavia, pode significar também, 
causas “do exterior”. No que diz respeito às causas “do exterior”, há um condiciona-
mento e um papel primordial aos efeitos de dominação exercidos pelos países im-
perialistas, (1990, p. 47). Esta última visão é compartilhada pelos teóricos marxistas. 
O subdesenvolvimento é frequentemente apreciado sobre a base da avaliação dos 
produtos nacionais por habitante anualmente. Certamente, a maior parte dos países 
considerados como subdesenvolvidos se caracteriza por valores de PNB per capita 
nitidamente inferiores aos dos países considerados “desenvolvidos”. Entretanto, es-
tes valores representam uma média da renda nacional/anual e não representa uma 
distribuição social real da renda. 

O geógrafo Yves Lacoste, assegura que a noção de subdesenvolvimento repre-
senta uma ideia que têm objetivos e é rechiada de interesses e de valores ideológi-
cos geopolíticos. Isto é, [...] “A noção de subdesenvolvimento não é devida ao acaso, 
nem a certos caprichos universitários ou jornalísticos. Ela resulta de um fenômeno 
histórico, de um processo de produção e difusão das ideias onde estão emaranha-
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das” [...] (1990, p. 46). Esta ideia representa um procedimento político organizado 
pelos países mais ricos do mundo Ocidental com objetivo de construir sua geopolítica 
territorial. Trata-se de uma postura geopolítica em estabelecer uma política territorial 
de planejamento na arena internacional. 

Portanto, a palavra desenvolvimento é trabalhada a partir desta racionalidade. 
Esta expressão representa a ideia de progresso, de prosperidade, de crescimen-
to econômico e, sobretudo de uma interpretação organicista-evolucionista em que 
as regiões, o Estado-Nação e os lugares necessariamente passam por estágios. O 
termo “desenvolvimento” implica em escala de valor, incorporando os ideais e aspi-
rações pessoais e os conceitos que se estabelecem como, sendo as metas a serem 
atingidas por uma “sociedade justa”. Embora, haja nuanças e diferenciações con-
forme as comunidades, pois, o que se propõe como desenvolvimento ou progresso 
para uma comunidade, não necessariamente é o mesmo para outra. A ideia sintetiza 
a universalização e a ocidentalização e, é o nome síntese da ideia de dominação da 
natureza. 

Os legítimos instituidores e portadores deste modelo de políticas de desenvol-
vimento são: a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Organização Mundial do Comércio 
e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e atualmente os blo-
cos internacionais de poder (blocos econômicos). Estes atores instituem políticas de 
planejamento na arena global. Seus planos são estabelecidos de “cima para baixo” 
(de forma assimétrica) além de procurar ter o controle do sistema financeiro interna-
cional. Estes atores procuram trabalhar a noção de desenvolvimento a partir de uma 
racionalidade econômica e geopolítica. Nas políticas neoliberais, os ideais sobre a 
ideologia desenvolvimentista aos poucos foram substituídos pelas ideias sobre de-
senvolvimento local e, sobretudo por desenvolvimento sustentável.

Por outro lado, a ordem global busca impor a todos os lugares, uma única 
racionalidade: da acumulação, do consumo, da mais-valia, da dominação, do pro-
gresso, etc., enfatiza Santos (1996). A ordem e normas globais atingem os lugares 
reorganizando a vida de relações a partir de parâmetros sem referência com o meio 
local. Perante a este contexto, há lugares ameaçados de estandardização, de perda 
de substância social e identitária. No processo de globalização, o lugar ganha novo 
conteúdo, produz-se uma hierarquia diferencial dos lugares que aparece sob a forma 
de uma competição entre os lugares pelo investimento. A diferenciação entre os lu-
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gares aparece como produto da especialização e da divisão territorial e social do tra-
balho onde as parcelas particulares participam de modo diferenciado da reprodução 
do sistema (CARLOS, 1996 p. 50). No capitalismo globalizado contemporâneo, esse 
processo de diferenciação espacial dá-se em função do meio-técnico-científico-infor-
macional que se geografiza de forma diferenciada no território, como diz o geógrafo 
Milton Santos (1996). 

O local revela a especificidade da produção espacial global através da divisão 
territorial do trabalho. Esta divisão territorial do trabalho cria uma hierarquia territorial 
que se manifesta na desigualdade social e espacial. Lipietz (1988) reforça a subs-
tancia a este raciocínio, quando relata que o desenvolvimento desigual geográfico é 
fruto da articulação entre o modo de produção capitalista (dominantes) e os diferen-
tes modos de produção, surgindo daí “espaços” ou “regiões” dominantes e domina-
das. O condicionante responsável por essa desigualdade é a divisão internacional e 
inter-regional do trabalho. Estabelecida diferentemente, e que, ao mesmo tempo, se 
baseia numa polarização do tipo centro-periferia do espaço inter e internacional, que 
dinamiza o circuito de mercadorias. No Brasil, temos o caso do Sudeste e Centro-Sul 
e o Nordeste e a Região Norte brasileiro, tendo o Sudeste como o centro de polariza-
ção. Partindo deste pressuposto, verifica-se que região, espaço regional e local são 
formados pelos níveis de especialidades da força de trabalho. Tais níveis, localizados 
no espaço de forma desigual, dão origem, segundo Lipietz, a um sistema desequili-
brado que geram conflitos e crises, principalmente crises regionais desencadeadas 
pela luta por espaços. Esta contradição se geografiza nas várias escalas espaciais 
local, regional, nacional e internacionalmente. 

Esta lógica de territorialização do capitalismo de forma desigual e contraditó-
ria no espaço, criando um espaço centro-periferia, efetiva-se atrelada com a lógica 
produção/circulação/distribuição/consumo, mediada pela força de trabalho, como de-
monstra a figura no 01 a seguir. A figura 01 ilustra as sequencias de movimentação 
espacial para a reprodução do capital. Essa lógica na prática se estabelece em um 
primeiro momento de forma localizada no espaço (momento da produção). É neste 
momento que a lógica de reprodução capitalista se materializa em um ponto estraté-
gico do espaço geográfico. Isto significa dizer que primeiramente, é necessário que 
a produção aconteça em um determinado local do espaço, de preferência no espaço 
urbano, em se tratando de economia urbano-industrial. A primeira lógica de repro-
dução da sociedade capitalista é a produção, depois há necessidade da circulação, 
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distribuição e do consumo das mercadorias produzidas. Estas por sua vez, quanto 
mais acessíveis no espaço e mais consumidas em menor tempo, mais oxigênio terá 
a sociedade capitalista para se reproduzir. A lógica da produção é que remete a ne-
cessidade da produção realizada de forma localizada.

Figura no 01. Dinâmica do capital no espaço geográfico.

Fonte: organizado pelo autor. (2014).

No final do século XX, a ideia de desenvolvimento local e as políticas de plane-
jamento regional foram convencionadas de tecnopolos. Benko (1999) salienta que o 
termo tecnopolo aparece regularmente na literatura no final dos 1970, que colocou 
este conceito na ordem do dia. Pode ser interpretado como um centro marcado pe-
las atividades industriais de alta tecnologia. A expressão polo lembra aquilo que se 
convencionou chamar de desenvolvimento polarizado dos anos 1950-1960, como os 
polos de crescimento (as ideias de Perroux). Depois desse período de forte cresci-
mento, com a globalização dos mercados, este contexto econômico mudou. O de-
senvolvimento polarizado caiu em desuso, o desenvolvimento local o substituiu. Para 
Benko (1999), trata-se de uma nova roupagem, mas é uma ideia antiga que foi o polo 
de crescimento. No final do século XX, esses termos assumiram os nomes de tecno-
polo, onde uma nova empresa que nasce a partir de um grupo de pesquisa de uma 
empresa, universidade ou centro de pesquisa público ou privado, normalmente com 
o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia. 

O conceito de desenvolvimento local mais atual é o de cluster industrial. O 
cluster é uma concentração de empresas que se comunicam por possuírem carac-
terísticas semelhantes e que coabitam no mesmo local. Elas colaboram entre si e, 
assim, se tornam mais eficientes. Este conceito foi popularizado pelo economista Mi-
chael Eugene Porter nos anos 1990, no seu livro Competitive Advantages of Nations 
(As vantagens competitivas das nações). Nesta obra, o autor aborda sobre o con-
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ceito clássico de vantagens comparativas, de David Ricardo, mas ampliando a sua 
análise, aplicando a mesma lógica das corporações às nações. No mundo existem 
diversos clusters industriais ligados a setores como do automóvel, das tecnologias 
da informação, do turismo, da indústria audiovisual, do transporte, da logística, da 
agricultura ou pesca, entre outros. Os conceitos de distritos e sistemas industriais e 
de sistemas produtivos locais equivalem ao conceito de clusters, assim como concei-
to de cadeia produtiva que está vinculada ao de clusters e agrupamentos territoriais 
de agentes econômicos que desenvolvem atividades similares de forma localizada, 
afirma Silva (2004). 

A justificativa de Porter é que as indústrias competitivas de um país não se es-
palham de maneira uniforme por toda a economia, mas elas precisam atuar ligadas 
em agrupamentos. Desse modo, os países não obtêm êxito competitivo em indús-
trias isoladas, e sim em agrupamentos de indústrias ligadas por relações verticais 
(comprador/fornecedor) e horizontais (cliente, tecnologia, canais comum, alianças 
estratégicas). Com a competitividade, tende ocorrer “agrupamentos” regionais da 
rede de empresas e serviços situados em um país, os quais, Porter denomina de 
clusters. Para ele, esses agrupamentos econômicos que efetivamente competem 
em nível internacional determinam a vantagem competitiva das nações (Silva, 2004). 
Em outras palavras, pode-se dizer que o receituário de Porter, diz respeito única e 
exclusivamente ao capital. 

Autores como Silva (2004) e Aktouf (2002) fazem uma leitura muito lúcida e 
crítica sobre os pressupostos teóricos de Michael Porter. Para estes autores, a abor-
dagem de Porter reverte-se de um caráter ideológico típico do neoliberalismo eco-
nômico, reforçando as desigualdades regionais em níveis internacionais e a relação 
dominação-dependência no circuito mundializado de reprodução e acumulação do 
capital. Sua teoria de desenvolvimento regional e local pressupõe [...] “transformar os 
Estados em comitês de gestão de interesses financeiros transnacionais e as nações 
em espaços voltados à competição entre gigantes do business?” (Silva, 2004, p.164). 

No mundo da agricultura comercial e do agronegócio, atualmente, destaca-se 
os clusters agroindustriais ou agriclusters de aves e suínos e de produção de grãos. 
No Brasil, grandes agroindústrias processadoras se instalaram e fizeram crescer jun-
to a elas um aglomerado de empresas que se coordenam para atender as principais 
necessidades dos agentes inseridos nas cadeias avícolas e suinícola. No agricluster, 
competição e cooperação são dois lados da mesma moeda da competitividade. O 
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agricluster tem como clientes, universidades e institutos de pesquisa, fornecedores 
de P&D, indústria fornecedora de insumos, empresas para capacitação de mão de 
obra, associações de produtores e entidades de apoio, prestadores de serviços, in-
dústria de insumos e equipamentos especializados. 

A formação dos agriclusters é uma tendência atual para o fortalecimento do 
agronegócio brasileiro, num movimento que vai ao encontro das exigências impostas 
pela globalização das economias mundiais. No Brasil, o agronegócio tem representa-
do a interiorização do desenvolvimento econômico pela iniciativa privada com apoio 
do Estado, com as indústrias sendo atraídas pelos locais de produção de matérias 
primas para aperfeiçoar seus custos. No município de Formoso do Araguaia, esse 
processo está tomando forma. 

PROJETO RIO FORMOSO: DESDOBRAMENTOS E CONTRADIÇÕES   
SOCIAIS 

A expansão da fronteira é estimulada pelas políticas territoriais de desenvolvi-
mento, em que o Estado planeja o desenvolvimento regional e local em um determi-
nado espaço. É, sobretudo, no século XX que o Estado brasileiro procura delinear 
políticas de desenvolvimento territorial na Amazônia com o objetivo de integrá-la ao 
contexto nacional. O interesse do Estado brasileiro em ocupar econômica e demo-
graficamente a região amazônica, existe desde os períodos coloniais, mas no século 
XX, esse interesse se intensifica de forma mais racional e explícita, inclusive pelo 
capital estrangeiro. A implantação de projetos agropecuários na Região Norte é am-
pliada com a política territorial de Marcha para o Oeste a partir de 1930. 

A atuação do Estado com programas de desenvolvimento regional na Amazô-
nia, abre espaço para instalação de projetos agropecuários na região. A partir deste 
contexto, há viabilidade e interesse do governo de Goiás de implantar o Projeto Rio 
Formoso. O Projeto Rio Formoso está localizado no sudoeste do estado do Tocantins 
no município de Formoso do Araguaia. A região tem recursos hídricos em abundancia 
(rio Formoso e rio Araguaia) o que permite a atividade econômica agrícola a partir do 
processo de irrigação por inundação. Com a presença da bacia hidrográfica e dos 
solos hidromórficos das várzeas na região, foi construído um sistema de agricultura 
irrigada por inundação, destinado à produção de grãos principalmente arroz e soja.

O rio que foi denominado de Formoso em virtude de suas belezas naturais, 
está localizado no município de Formoso do Araguaia na região Sudeste do Tocan-
tins, como demonstra o mapa no 01 a seguir. No mapa 01, podemos visualizar a 
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localização geográfica do município de Formoso do Araguaia-TO. Na região, há os 
habitantes indígenas da tribo Javaé. Em 1963, o município teve a sua emancipação 
com o nome de Formoso do Araguaia, desmembrando-se de Cristalândia e instalado 
em 1964. A distância do município da capital do estado de Tocantins é aproximada-
mente de 223,2 km. 

Segundo Rodrigues & Cabral (2013), na região do município de Formoso do 
Araguaia, os incipientes surtos de mineração que haviam se tornados mais frequen-
tes a partir da segunda metade do século XX, não foram atividades que trouxe gran-
des benefícios sociais e econômicos para a população local, capazes de dinamizar a 
economia regional. Os projetos agropecuários desenvolvidos ao longo da chamada 
“Marcha para o Oeste” nas décadas de 1930 e durante o regime militar, foram marca-
dos na região do médio Araguaia como projetos de baixa produtividade agrícola, em 
que se destacava a predominância da pecuária realizada de forma extensiva. 

Mapa no 01. Municipio de Formoso do Araguaia-Tocantins-BR.

Fonte: Seplan – TO, (2012). Organizado pelo autor, (2017).
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Para oxigenar a economia da região do médio Araguaia, o governo do estado 
de Goiás decidiu implantar no ano de 1979, o Projeto Rio Formoso de agricultura irri-
gada, que marcou o processo de expansão da fronteira agrária capitalista na região. 
É um projeto de natureza capitalista que destina beneficiar os latifundiários e pelo 
fato de sua existência, é de acreditar, que foi mais um obstáculo ao desencadeamen-
to das políticas de Reforma Agraria na região. É um empreendimento recheado de 
estranhezas que beneficiou diretamente um grupo de pessoas ligado ao governo de 
Goiás. Segundo Rodrigues & Cabral (2013), nos anos de 1960, o Instituto Agrário de 
Desenvolvimento de Goiás (IDAGO), realizou as primeiras medições fundiárias na 
região do médio Araguaia, quando constatou a possibilidade de grileiros atuarem na 
região, através de registros ilegais.

Segundo Rodrigues & Cabral (2013), o governo do estado de Goiás foi res-
ponsável pela elaboração do estudo técnico e implantação do projeto, que posterior-
mente, foi transferido para a iniciativa privada. Entretanto, esta deveria remunerar o 
Estado brasileiro pelos gastos efetuados, mas, isso não ocorreu. Além de excluir os 
moradores locais de qualquer participação no projeto, o governo de Goiás enquadrou 
as terras desapropriadas em áreas pertencentes a proprietários particulares e não 
em terras devolutas da União. A não participação de posseiros e das populações 
indígenas em qualquer etapa da implantação do projeto, o seu caráter social cai por 
terra, pelo fato de não contemplar a participação de camponeses e indígenas, que já 
residiam na região. 

Para Barbosa (1996), no Projeto Rio Formoso houve transferência de dinheiro 
público para a iniciativa privada, sem retorno ao erário público em função da União 
absorver as dívidas do novo estado do Tocantins criado pela Constituição de 1988. 
Foi uma relação paternalista e clientelística. Partes dos recursos públicos foram con-
traídas em forma de empréstimo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social- BNDES. Este banco financiou a segunda e terceira etapa do projeto. 
Para implantação do projeto, o governo desapropriou uma área e criou três coope-
rativas: Coopergran, Cooperformoso e Cooperjava. A figura no 02 a seguir ilustra a 
espacialização do Projeto Rio Formoso em Formoso do Araguaia-TO.

SANTOS, R. S. Desenvolvimento regional, local e agronegócio: uma discussão a partir do 
município de formoso do Araguaia-TO.
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Figura no 02. Projeto Rio Formoso no município de Formoso do Araguaia-TO

Fonte: Barbosa (1996). Desenho Paulo Henrique de Castro. Organizado pelo autor.

As terras foram desapropriadas de proprietários particulares, o que não enqua-
drou em terras devolutas da União e foram repassadas as cooperativas, na forma de 
arrendamento. Segundo Barbosa (1996), as cooperativas tiveram a renda da terra 
sem imobilizar capital. O projeto beneficiou diretamente empresários, amigos e pa-
rentes do governador Ary Valadão. Na Cooperjava, a presença amigos e parentes 
do governador é visível. Segundo o referido autor, o BNDES exigiu para a realização 
do empréstimo, um projeto que inserisse também um programa de assentamento de 
cunho social. O governo de Goiás não cumpriu com a exigência. Os desapropriados 
não foram incorporados ao projeto. O projeto excluiu até mesmo os capitalistas da re-
gião. Por exemplo, na Cooperformoso (Cooperativa Mista/Rural Lagoa Grande Ltda.) 
teve início com 24 cooperados, apenas um, não era gaúcho. 



38

As cooperativas não desenvolveram a pecuária na área seca do projeto e os 
posseiros desprovidos de terra, ao tomarem conhecimento da existência da terra 
“não-aproveitada”, resolveram ocupar parte da área seca da Cooperjava e da Coo-
pergran. A partir desse momento, começaram as violências com a polícia e a Justiça 
local a favor das cooperativas. A Cooperjava colocou até guarita em todas as estra-
das de acesso ao projeto, dificultando inclusive a locomoção nas áreas adjacentes. 
Nas guaritas tinha pistoleiros armados por conta das cooperativas, afirma Barbosa 
(1996). Ainda segundo Barbosa (1996, p. 105), a diretoria da Cooperformoso fez em-
préstimos no Banco do Brasil e repassava partes do dinheiro aos cooperados e outra 
parte era desviada. Alguns cooperados ficaram ricos, com as dívidas da cooperativa. 
A maioria deles investiu os financiamentos adquiridos por meio da cooperativa em 
outros bens. A Cooperformoso é típica de um modelo de capitalismo que é corriqueiro 
no Brasil, aquele que a empresa é pobre, enquanto seus donos são ricos. 

No projeto Rio Formoso, durante a colheita as bombas puxam a água inundada 
para viabilizar o trabalho das máquinas colheitadeiras. A foto no 01, demonstra uma 
bomba coletora de água no rio Formoso. As colheitadeiras têm uma esteira de ferro 
larga de cada lado nas rodas dianteiras para não atolar no terreno encharcado de 
água. A foto no 02 a seguir ilustra as máquinas trabalhando no terreno. O arroz é co-
lhido só pelos cachos para facilitar o trabalho. A foto no 03, ilustra uma colheitadeira 
colocando arroz no caminhão. Pelas fotos 02 e 03 percebe-se o grau do processo de 
trabalho mecanizado no projeto.

Para efeito de inundação ou para retirar a água inundada para facilitar o tra-
balho da colheita, os produtores usam bombas para fazer este trabalho. Este pro-
cedimento caracteriza o processo de trabalho mecanizado na produção. Durante o 
tempo de chuvas planta o arroz e a partir de abril ou maio faz-se o plantio da soja e 
milho. No período do vazio sanitário da soja que é de 1º julho e 30 de setembro e, do 
algodão que é de 20 de setembro a 20 de novembro, não pode haver o plantio destes 
cultivares. 

SANTOS, R. S. Desenvolvimento regional, local e agronegócio: uma discussão a partir do 
município de formoso do Araguaia-TO.
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Foto no 01. Bombas para coletar água para irrigação no Projeto Rio Formoso –TO

Fonte: Santos (2013).

Foto no 02. Colheitadeira de arroz em Formoso do Araguaia-TO na produção irrigada.

Fonte: Santos (2013).
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Foto no 03. Colheitadeira colocando arroz no caminhão no Projeto Rio Formoso - TO.

Fonte: Santos (2013).

A empresa Verdes Campos no município planta soja para grãos e sementes. 
É uma empresa vinculada a Cooperjava. Segundo o representante da empresa em 
entrevista em março de 2013, a Verdes Campos paga cerca de 450 mil reais por ano 
para a Monsanto. A Monsanto cobra de cada 40 kg vendidos, 9,6 kg de soja. Esta 
cobrança se dá pelo fato da empresa Monsanto fornecer a semente melhorada gene-
ticamente às empresas que cultivam as suas sementes melhoradas geneticamente. 
Através da aplicação do conhecimento técnico-científico as empresas que atuam 
no agronegócio podem buscar a mais-valia de forma mais ampla, como é o caso 
da multinacional Monsanto que tem seus produtos comercializados em Formoso do 
Araguaia. 

A partir da criação e implantação do Projeto Rio Formoso na localidade de For-
moso do Araguaia-TO juntamente com as cooperativas, cria-se toda uma expectativa 
de prosperidade e progresso e desenvolvimento local e regional na área de abran-
gência do projeto. Espera-se que a economia local oxigena-se com o crescimento do 
PIB municipal e regional, com a oferta de mais empregos e dinamização de todo o 
comercio e, sobretudo, elevação dos indicadores sociais locais. A ideia dos organi-
zadores e executores do projeto é que todo esse processo desencadeia e estimule a 

SANTOS, R. S. Desenvolvimento regional, local e agronegócio: uma discussão a partir do 
município de formoso do Araguaia-TO.
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instalação de grandes empresas na localidade de atuação do projeto. Desta forma, 
o desenvolvimento local e regional é oxigenado e dinamizado a partir de vetores ex-
terno a localidade.

Em outras palavras, é um desenvolvimento local a partir de vetores externos 
que apropriam dos recursos naturais das localidades e dinamiza a economia local 
e regional. Neste processo, os agentes econômicos não da localidade ou externos 
tomam posse do processo industrial e comercial dos recursos naturais. De forma que 
a administração e manutenção dos recursos naturais locais e os frutos destes re-
cursos, tornam-se, objeto de domínio político e econômico dos agentes econômicos 
externos, juntamente com a classe burguesa local. Isto é, o desenvolvimento local é 
vinculado ao modo de produção capitalista que é contraditório e, em sua reprodução 
constrói uma sociedade de classes com concentração de renda em uma lógica so-
cialmente excludente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se observa é que as políticas territoriais e os programas de desenvol-
vimento local regional têm construído e reproduzido um espaço social de classes e 
legitimado as desigualdades sociais. Um país rico como o Brasil, a redução da pobre-
za e das desigualdades sociais torna-se uma questão de planejamento e de vontade 
política. Os bilhões de reais que o BNDES investe no agronegócio, enriquecendo a 
burguesia nacional do agronegócio e as multinacionais, com a finalidade única de 
formar uma agropecuária para a exportação de commodities, parte destes recursos 
poderiam ser direcionados para o abastecimento interno e para a pequena produção. 
Os milhões de toneladas de grãos que o país exporta, poderiam abastecer o sertão 
nordestino. Nos últimos anos, com a seca, milhares de criações (bovinos, caprinos 
e muares) morrem, inclusive, morrem pessoas ainda no Brasil em consequência da 
fome e da subnutrição. No Tocantins, em época de seca, já foi constatado a morte de 
animais como bovinos. 

O agronegócio que é uma atividade econômica altamente concentradora de 
renda e socialmente excludente, não é novidade para ninguém que trará riquezas 
apenas para a burguesia a ela associada, por isso, não socializa a renda, de forma 
desejável para as localidades, onde essa atividade atua. Sabe-se também que o uso 
e apropriação da terra no Brasil, estão concentrados nas mãos da burguesia nacional 
do agronegócio e o controle da produção, comercialização e distribuição dos bens 
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no setor agropecuário é organizado pelas multinacionais que não são várias, pelo 
contrário, são algumas, tais como Monsanto, Bunge, ADM, Cargil e Syngenta. Estas 
empresas desterritorializam os atores locais e regionais e, desintegram o preexisten-
te. Criam-se também impactos ambientais sérios onde atuam. 

A gestão do controle da produção, comercialização e distribuição dos bens 
produzidos em uma determinada localidade, é possível também, via condução dos 
trabalhadores e atores locais no processo de produção e desenvolvimento regional 
e local. Esse é o caso da autogestão. Segundo Viana (2014), a palavra autogestão 
emerge no bojo do movimento de maio de 1968 na França, quando a rebelião estu-
dantil e a luta operária atingiram grande radicalidade e quase se tornou uma tentativa 
de revolução proletária. Autogestão, nesse contexto, significava uma nova sociedade 
em substituição à sociedade capitalista. Infelizmente, esse significado foi deformado 
com a derrota da luta estudantil e proletária. 

Com autogestão, em vez de empresas capitalistas e multinacionais cuidarem 
da gestão dos recursos naturais hídricos, vegetais e minerais do lugar, seriam os pró-
prios trabalhadores e atores locais que cuidariam da gestão, apropriação e comer-
cialização destes recursos. É uma alternativa possível de se implantar. O que precisa 
é que os trabalhadores e atores locais se organizam politicamente, para criar uma 
agenda possível para implantação de uma economia local baseada na autogestão.
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INTRODUÇÃO 

Formação de diferentes territorialidades3 foram e continuam sendo evidencia-
das na Bacia do Prata, desde que distintos povos manifestaram interesse e ocupam 
esse território, em especial, pela sua vasta extensão territorial, que reflete uma gran-
de variação nas características e condições físicas e ambientais. Além da diversidade 
social, cultural e econômica que condicionaram a região, palco de disputas territoriais 
historicamente centradas em forças antagônicas.

Inicialmente, o território era ocupado por tribos indígenas, que embora fossem 
consideradas sociedades relativamente simples, já possuíam formas de organiza-
ção complexas, sobretudo pela organização social, pelo conhecimento e uso dos 
recursos naturais existentes. Nesse sentido, os portugueses que chegaram à região, 
amparados por normas de direito internacional, sob tutela da Igreja Católica, por 
meio de diferentes bulas, iniciaram a busca e exploração dos recursos disponíveis 
no território.

Legalmente, o domínio do território se efetivava por meio de acordos assinados 
entre Portugal e Espanha, que eram as potências europeias que juridicamente de-
tinham o direito de ocupação da região, dentre eles, o Tratado de Tordesilhas assina-
do no ano de 1494 (GARCÍA, 2012). Ele determinava que a área em tela, pertencia 
integralmente ao reino espanhol.

3  Entendemos territorialidade como “[...] um conjunto de relações que se originam num                      
sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior autonomia possível, 
compatível com os recursos do sistema. [...] (RAFFESTIN, 1993, p.160).
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 No entanto, motivados pelo interesse econômico, os portugueses promove-
ram conflitos ou acordos, dentre eles, o Tratado de Madri (1750), que estabeleceu a 
territorialidade pelo critério de posse, assegurando à Portugal, extensas áreas, que 
resultam no controle legal de parcela significativa do território (GADELHA, 1980). 
Seu Principal objetivo era encontrar, na região meridional do continente, os metais 
preciosos cobiçados na época: ouro, e em especial a prata. Segundo a autora, ta-
manha era a importância desse metal, que a região herdou seu nome, em virtude de 
que, para acessar as minas de extração, localizadas em Potosí (Bolívia), os explora-
dores necessitavam navegar nas águas platinas, que também eram utilizadas como 
forma de escoamento da produção até os portos da região, com destino aos impérios 
europeus (SUNKEL; PAZ, 1975; GARCÍA, 2012).

Posteriormente, a catequização de indígenas determinou uma nova composi-
ção territorial A partir da chegada dos padres jesuítas, que além da catequização indí-
gena, reforçaram a proteção das fronteiras espanholas, em oposição à expansão por-
tuguesa, e tornaram os índios da região, dóceis ao trabalho semiescravo. Ademais, 
serviriam para desenvolver a criação gado bovino e o cultivo da erva mate, produtos 
que eram exportados em grandes quantidades para a Europa (SUNKEL; PAZ, 1975; 
GARCÍA, 2012). Na época, além da navegação, a água continuava sendo elemento 
da natureza, importante para a formação da territorial da Bacia do Prata, pois as 
fronteiras das estâncias (fazendas), eram localizadas nas bacias hidrográficas dos 
rios Uruguai e Paraná. Segundo Quevedo (2000), entre os anos de 1730 e 1740, elas 
estavam próximas aos arroios, rios e banhados, que chegaram a possuir um milhão 
de cabeças de gado e a exportação de erva mate entre os anos de 1680 e 1690, 
chegou a 9000 arrobas anuais (GARCÍA, 2012). 

No entanto, Heinsfeld (2007) e Luvizotto (2009), destacam que a alteração na 
forma de organização indígena, por meio da ação dos padres jesuítas, proporcionou 
novas territorialidades no espaço compreendido como Sete Povos das Missões, na 
região Sul do Brasil, entre os anos de 1752 a 1756 (GARCÍA, 2012). Essa nova for-
ma de organização espacial promoveu o descontentamento das coroas espanhola e 
portuguesa, que devido à “rebeldia dos índios Guaranis, teve início a chamada Guer-
ra Guaranítica, em que as tropas portuguesas e espanholas conseguiram derrotar o 
exército Guarani” (HEINSFELD, 2007, p. 54).

Em tempos menos pretéritos, as disputas pelo território platino envolveram, en-
tre outras questões, o uso, controle e aplicação da água. Seja para navegação, irriga-
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ção ou consumo. Ou seja, ela é o elemento natural configurador da territorialidade e 
de forma recorrente, promove debates, não apenas pela sua escassez, mas pela sua 
abundância, em especial, entre Brasil, Paraguai e Argentina (RIBEIRO, 2017). Nesse 
sentido, o autor destaca que, notadamente na fronteira entre Brasil e Paraguai, onde 
há o encontro dos rios Paraná e Paraguai e seus afluentes, a disputa pela água ocor-
re devido sua utilização, seja para a agricultura ou geração de energia.

A construção da usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, uma das maiores 
do planeta, marcou uma nova fase na história relação dos países platinos e também 
determinou uma reconfiguração na territorialidade, pois as águas, antes objeto de 
disputas, passam a promover, pela reciprocidade de interesse, o fortalecimento das 
relações diplomática dos países signatários do acordo.  Mediante diferentes discus-
sões em nível ministerial e presidencial, foi assinado o documento diplomático cha-
mado: “Ata das Cataratas”, datada de junho de 1966, que estabeleceu a cooperação 
entre Brasil e Paraguai para a construção da primeira usina binacional do território. 
Esse ato marcou um novo ciclo de cooperação entre os países, intencionando inter-
romper séculos de disputas políticas para determinar o desenvolvimento de relações 
de poder econômico. 

Para Yahn Filho (2006, p. 4), “ficam claras as prioridades que os dois países 
estabelecem na utilização das águas da Bacia do Prata, quais sejam: navegação e 
geração de energia. Assim, ao Paraguai, o texto da Ata de Iguaçu era duplamente 
atrativo, pois não só serviria às suas pretensões de obter os lucros”. Cotrim (1999, 
p. 36) destaca que [...] tratava-se de um projeto portentoso, já que sua potência re-
presentava quase o dobro de toda potência já instalada em usinas hidroelétricas no 
Brasil [...]”.

Além desse, outros acordos e tratados foram sendo estabelecidos em múltiplas 
escalas, sempre envolvendo as questões relativas à territorialidade para o uso da 
água. Dentre eles, o Tratado do Prata, assinado em 1969, por Brasil, Argentina, Bo-
lívia, Paraguai e Uruguai, que aprovou a constituição do Comitê Intergovernamental 
Coordenador dos Países da Bacia do Prata (CIC) e partir dele, foi criado em 1974, o 
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos países da Bacia do Prata (FONPLA-
TA).

Na perspectiva dos dados econômicos e populacionais, na contemporaneida-
de,   esse território é ambiente propício para a formação de diferentes territorialidades 

ZENI, V. L. F.; BASQUEROTE, A.T.S; ENGEL, N. J.; MENEZES, E. P. A rizicultura na bacia do Prata: 
territorilidades re(construídas) no território das águas. 
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constituídas a partir dos múltiplos usos da água, com destaque para a navegação, 
energia, agricultura, pecuária, pesca, turismo, indústria, usos domésticos entre ou-
tros. Diante desta premissa, este artigo apresenta a importância da água para forma-
ção das territorialidades nas áreas de cultivo do arroz no território da Bacia do Prata.  
A escolha da rizicultura se deu face ao uso extensivo de água para sua produção, por 
meio da irrigação, por ser um alimento básico da população mundial, pela expressiva 
exportação deste produto pelos países platinos.

O texto descreve o território da Bacia Platina, as territorialidades desenvolvi-
das nessa área, a influência da rizicultura na composição territorial da região, o uso 
da água como um recurso natural estratégico e a atuação das grandes corporações 
neste espaço geográfico.

O TERRITÓRIO DA BACIA PLATINA

O território da Bacia do Prata abrange quase todo o centro sul brasileiro, abran-
gendo aproximadamente 1.415.000 km², seguido pela Argentina,  com extensa re-
gião do seu centro norte (920.000 km²), todo o Paraguai (410.000 km²), o sudeste da 
Bolívia (205.000 km²), grande parte do Uruguai (150.000 km²). É formada pelos rios 
Paraguai, Paraná e Uruguai e pode ser subdividida em sete microbacias: Alto Para-
guai, Baixo Paraguai, Alto Paraná e Baixo Paraná, Alto Uruguai e baixo Uruguai e a 
microbacia do Rio da Prata (ZENI, 2018).

Conforme o CIC (2016) no território da Bacia do Prata encontra-se uma das 
bacias hidrográficas mais extensas do mundo, com 3,1 milhões de km², área equi-
valente a 17% da superfície da América do Sul, abrangendo quase todo o centro 
sul brasileiro (1.415.000 km²), seguido pela Argentina com uma extensa região do 
seu centro norte (920.000 km²), todo o Paraguai (410.000 km²), o sudeste da Bolívia 
(205.000 km²) e uma parte considerável do Uruguai (150.000 km²). A Figura 1, apre-
senta a área de abrangência da Bacia do Prata.



48

Figura 1 – Mapa da área da Bacia do Prata.

Fonte: Organizado pelos autores segundo a Base cartográfica CIC Plata (2021).

Ademais, os países platinos não apenas partilham alguns dos mais extensos 
rios do continente, mas abrigam imenso território de águas subterrâneas, um dos 
maiores e mais importantes aquíferos do mundo, o Sistema Aquífero Integrado Gua-
rani/Serra Geral, que abrange uma área total de 3,1 milhões de km² (ZENI, 2018). 
Segundo a autora (p. 55), “suas águas drenam um quinto do território sul da América 
Latina; está localizada entre 14º e 37º de latitude Sul e 43º e 67º de longitude Oeste”.  
Formada pelos rios “Paraguai, Paraná e Uruguai, ela pode ser subdividida em sete 
sub-bacias: Alto Paraguai, Baixo Paraguai, Alto Paraná e Baixo Paraná, Alto Uruguai 
e Baixo Uruguai e a sub-bacia do Rio da Prata” (CIC, 2016, p. 17). 

ZENI, V. L. F.; BASQUEROTE, A.T.S; ENGEL, N. J.; MENEZES, E. P. A rizicultura na bacia do Prata: 
territorilidades re(construídas) no território das águas. 



49

PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS E CONTEXTOS: 
CONSENSOS, POSSIBILIDADES E CONTROVÉRSIAS

A TERRITORIALIDADE DO ARROZ E O USO DAS ÁGUAS DA BACIA DO 
PRATA

A compreensão das territorialidades expressas por meio do cultivo da Rizicul-
tura, na Bacia do Prata, remete num primeiro momento, a compreender o conceito 
de território. Para Souza (2013), ele é “fundamentalmente, um espaço definido e limi-
tado por e a partir de relações de poder”.  Para o autor, “a compreensão do território 
passa pela questão: quem domina ou influencia, e como domina ou influencia esse 
espaço”. Haesbaert (2011, p. 54), contribui no entendimento do sentido do território, 
ao dizer que:

[...] o território compõe de forma indissociável a reprodução dos grupos so-
ciais, no sentido de que as relações sociais são espacial ou geograficamen-
te mediadas. Podemos dizer que essa é a noção mais ampla de território, 
passível assim de ser estendida a qualquer tipo de sociedade, em qualquer 
momento histórico, e podendo igualmente ser confundida com a noção de 
espaço geográfico. 

Território e territorialidades são conceitos importantes para expor a comple-
xidade das particularidades e singularidades do cultivo de arroz na Bacia do Prata. 
Propõe Sousa (2013) que esse conceito pode e deve ser aplicado às mais diferentes 
escalas e situações. Nessa direção, (Haesbaert, 2009, p. 37) destaca a importância 
da compreensão do território e da territorialidade. 

Território e territorialidade, por dizerem respeito à espacialidade humana, têm 
uma certa tradição também em outras áreas, cada uma com enfoque no ter-
ritório, em uma determinada perspectiva. Enquanto o geógrafo tende a en-
fatizar a materialidade, em suas múltiplas dimensões[...] a Ciência Política 
enfatiza sua construção a partir das relações de poder [...] a Economia, que 
prefere a noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como um 
fator locacional ou como uma das bases da produção (enquanto força produti-
va); a Antropologia destaca a sua dimensão simbólica... a Sociologia o enfoca 
a partir de sua intervenção nas relações sociais, em sentido amplo, e a Psico-
logia, finalmente, incorpora-o no debate sobre a construção da subjetividade 
ou identidade pessoal, ampliando-o até a escala do indivíduo.

Intencionando compreender o território e as territorialidades do cultivo do arroz 
na Bacia do Prata, evidencia-se que ele é um alimento básico para nutrição da me-
tade da população mundial, especialmente nos países asiáticos e por ser cultivado 
em todos os continentes habitados e representa o terceiro alimento mais produzido 
no mundo, depois do açúcar e do trigo (ACA, 2013). No Brasil a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), registrou que no ano de 2004, cerca de 150 
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milhões de hectares de arroz foram cultivados no mundo, produzindo 590 milhões de 
toneladas. Sendo que mais de 75% desta produção era oriunda do sistema de cultivo 
irrigado.

Produzido desde tempos antigos, o arroz é um dos cereais que acompanha a 
história da humanidade, compondo parte de sua alimentação diária, como registra a 
pesquisa sobre Antropologia Alimentaria da Universidade Nacional da Colômbia.

O testemunho mais distante que tem corresponde ao ano de 2800aC. quando 
um imperador chinês estabeleceu um rito cerimonial para a plantação de ar-
roz. Em 1000 aC era conhecido na Índia e cerca de 400a.c, no Egito. Na Idade 
Média, o arroz é introduzido no sul da Europa com a invasão dos mouros na 
Espanha, o momento em que foi introduzido é desconhecido, embora os mu-
çulmanos cultivam com sucesso durante o tempo de ocupação da Penínsu-
la em Sevilha, Córdoba, Granada, Murcia, Alicante e Tarragona. Na Europa, 
também é cultivado na Grécia, Turquia, Roménia, Hungria e Itália, embora a 
produção é insuficiente para o consumo, que foi forçado a importar maior par-
te. Na América, ele chega com os conquistadores; acredita-se que em 1694, 
quando o capitão de um navio deu algumas sementes para o governador de 
Charleston, no pagamento para a reparação do seu barco (UNC, 2003, p. 3).

No território em questão, Uruguai, Brasil, Argentina e Paraguai produzem arroz 
utilizando água da Bacia do Prata. Em termos produtivos, o Uruguai se destaca por 
exportar arroz de boa qualidade, com valor competitivo, embora o país também utili-
za quantidades expressivas de água nessa produção. Segundo a ACA (2013), o cul-
tivo extensivo do arroz representou 6,4% das exportações totais do Uruguai no ano 
2012, e foi o terceiro produto mais exportado, correspondendo o sétimo exportador 
mundial.  Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimenta-
ção - FAO (2015), 77% do uso da água no Uruguai é para plantio de arroz e 96% da 
água utilizada pelo país é de fontes superficiais. 

Ainda dados da FAO (2015), a área irrigada do Uruguai está em constante pro-
gresso de 52 000 ha em 1970 para 110.000 em 1986, 155 000 ha em 1992, 180 000 
ha em 1998 e 218.000 ha em 2004, sendo irrigados em 2011 em média, 238 000 ha. 
Já em 2011, elevam-se para 262.835ha, dos quais os mais importantes são arroz 
181.000 ha (69% do total). É de se destacar, nesse ponto, que o Brasil e a Argentina 
também estão na hierarquia dos grandes exportadores mundiais, e o nosso país, 
além de exportar, é um grande importador pelo alto consumo.

Devido à demanda de mercado evidencia-se, progressivamente, a necessida-
de de expansão das áreas cultivadas. No entanto, não existe um uso racional e efi-
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ciente da água na rizicultura.  Segundo a FAO (2015, n.p.), “a posse da terra (meeiros 
que cultivavam em regime de locação de curta duração) e rotação de culturas (arroz 
e pastagens) não incentivam o uso eficiente da água, estimando um consumo médio 
15 000 m3 / ha.”.  Nessa direção, o cultivo exige elevada demanda de água dos rios 
da Bacia do Prata. Além disso, nos períodos de seca, também se evidenciam confli-
tos entre os usos para o plantio e consumo doméstico da população.

Entre as principais áreas de cultivo da rizicultura irrigada na Bacia do Prata, 
tanto no Brasil quanto no Uruguai, utiliza-se água da bacia transfronteiriça do Rio 
Quaraí, que abrande aproximadamente 14.657 km². Afluente do Rio Uruguai, esse rio 
é explorado de forma desigual pelo Brasil e o Uruguai (46% e 54% respectivamente) 
(MENEZES; TRENTIN, 2014). Segundo os autores, os dados foram coletados por 
meio de imagens do satélite Landsat-5 TM, de 2011, para mapeamento do solo, prin-
cipalmente associado à rizicultura. No entanto, o estudo apontou que a produção é 
mais intensa na porção brasileira. Assim, a demanda por água para suprir o cultivo 
representa respectivamente (19,9% e 15,8%). No entanto, embora territorialmente 
seja menor que a porção uruguaia, apresenta um maior uso associado a lavouras 
(MENEZES; TRENTIN, 2014).

O estudo de Menezes e Trentin (2014), apontou ainda, que a distribuição es-
pacial das áreas de uso, são mais intensas para a agricultura e associados a áreas 
de cultivo de arroz. Além disso, notoriamente encontram-se concentradas à jusante e 
predominantemente na margem direita do curso principal, conferindo assim, o maior 
uso, à porção brasileira. Além disso, evidencia-se que pela concentração da rizicultu-
ra nos períodos de irrigação, alguns cursos de água se esgotam, mesmo em condi-
ções hidrológicas normais. Portanto, os “conflitos pelo uso da água são inevitáveis e, 
na medida em que as áreas sob irrigação aumentam, cresce também o potencial de 
conflito (MENEZES; TRENTIN, 2014, p. 390).  Nessa direção, o Quadro 1, apresenta 
os principais usos e conflitos da água na Bacia do Prata.
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Quadro 1 – Mapa da área da Bacia do Prata

Bacia Impactos dos usos da água Uso

Uruguai

Abastecimento de água e irrigação nas sub-bacias do  Qua-
rai (transfronteiriça) e Ibicuí (estiagem). 
No alto Uruguai: efluentes urbanos, rurais (avicultura e  sui-
nocultura) e de indústria de celulose, consumo humano. 
No trecho inferior conflito entre Argentina e Uruguai sobre 
a construção de fábricas de papel no Uruguai junto ao rio 
Uruguai.

Abastecimento
humano e irrigação, 
hidrelétricas, 
produção industrial e 
animal.

Paraguai

Esgoto urbano, navegação, alteração da capacidade de             
escoamento dos leitos, potencial redução dos volumes para 
as áreas de inundações, Compatibilidade entre a conserva-
ção ambiental e turismo com a produção agropecuária;

Abastecimento de 
água, Navegação, 
meio ambiente,
recreação, produção 
agropecuária

Paraná

Hidrelétricas e navegação no rio Tietê e parte do Paraná, 
hidrelétricos e irrigação e abastecimento das cidades. Uso 
regularizado das hidrelétricas para abastecimento, efluen-
tes dos grandes centros urbanos, abastecimento de água a         
jusante, espécies invasoras com impactos nas hidrelétricas.

hidrelétricas, 
irrigação e 
abastecimento 
humano e
industrial, navegação;

Prata
Efluentes urbanos sem tratamento, efluentes industriais,           
navegação, dragagem, derrames, espécies invasoras, entre 
outros.

Navegação, consumo 
humano e industrial.

Fonte: Fonte: Adaptado pelos autores (2021), com base em Tucci (2006).

Diante do exposto existe a necessidade de gestar de forma bilateral o uso das 
águas transfronteiriças desta bacia, pois sem água para a irrigação, torna-se impos-
sível o cultivo do arroz. Ademais, segundo Menezes e Trentin (2014), a questão não 
se resolve, somente, incluindo melhores e adequadas tecnologias, solos, sementes 
ou insumos, sem não houver a disponibilidade de água. Além disso, por mais que 
atualmente a Bacia do Prata comporte a produção desse alimento, o uso da água 
não pode ser negligenciado. e Ações na direção de cultivo de forma mais sustentável 
e ecologicamente correta, portanto, são essenciais. 

Conforme alerta o documento, “A Irrigação no Brasil Situação e Diretrizes”, 
(2008, p. 26): além do uso da água, evidenciam-se problemas como: 

[...] erosão dos solos, lixiviação de nutrientes, sedimentação de rios,                            
lagos e reservatórios, degradação de matas ciliares e da cobertura vegetal,                        
deposição de resíduos sólidos, dejetos e efluentes decorrentes de atividades                    
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humanas, cheias e inundações, endemias e epidemias.

Outro problema grave apontado pelo documento, com base no Plano Nacional 
de Recursos Hídricos, são as perdas de água no processo de irrigação de culturas 
agrícolas no Brasil. O estudo apontou que 69% da água consumida tem utilização 
na agricultura irrigada, com eficiência média de 64%, ou seja, 36% da água derivada 
para a irrigação no país, constituem-se em perdas por condução e por distribuição 
nas infraestruturas hidráulicas, provocando considerável desperdício.

Para mais, o estudo da USAID (2010), evidenciou que, embora os arrozais se-
jam habitat de diferentes espécies e receberem aves migratórias, seu cultivo pode 
ocasionar perda da sua biodiversidade

Sin embargo, el uso creciente de agroquímicos, el manejo inadecuado de los 
recursos hídricos, la introducción accidental o deliberada de especies exóti-
cas invasivas y la conversión inapropiada hacia otros tipos de uso de suelo, 
asociados a los cultivos de arroz impactan en forma negativa a los recursos 
naturales, el suelo, agua y biodiversidad (USAID, 2010, p. 49).

Portanto, problemas relacionados aos recursos hídricos se agravam e se alas-
tram, na medida em que a produção das monocultoras para fins de alimentação, de 
matérias primas agrícolas, pecuárias ou para fins industriais se expande, espacial-
mente consumindo mais terra, água e solo (PORTO- GONÇALVES, 2006). Sua utili-
zação deveria atender diferentes funções, ser sustentável, e não somente se limitar 
ao que apropriado para um pequeno número de empresas que formam/determinam 
territorialidades no seu espaço compreendido.
 
OS DONOS DO ARROZ DA BACIA DO PRATA E SUAS 
TERRITORIALIDADES

Espíndola (2012) define a territorialização, como um conceito dinâmico, rela-
cionado não apenas à dimensão econômica e política, mas também às formas de 
percepção e apropriação do espaço:

O processo de territorialização envolve as seguintes categorias: apropriação, 
definição, delimitação, fluxos e o vivido territorial. A apropriação do espaço 
não se inicia com a ocupação em si, mas com a necessidade de um controle 
de um espaço e das expectativas que ela envolve. Daí decorrem todos os 
agenciamentos para se conseguir o domínio do espaço: submeter, controlar e 
regular soberanamente o direito de uso (ESPINDOLA, 2012, p. 190).

O uso da água vem constituindo diferentes territorialidades na Bacia do Prata.  
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Porto-Gonçalves (2008, n.p.) é veemente ao afirmar que ela “não pode ser tratada 
de modo isolado, com a comunidade científica vem tratando, de modo especializa-
do, como se fosse um problema de especialistas”. Ela deve ser pensada enquanto 
território, isto é, enquanto inscrição da sociedade na natureza,  com todas as suas 
contradições resultantes das ações de homens e mulheres por meio das relações 
sociais e de poder. Assim, para o autor (2008, n.p.),

A água flui por meio da agricultura, da indústria, do nosso estilo de vida. Basta 
se multiplicar por mil as milhões de toneladas de grãos [...] para sabermos 
a quantidade de água que está sendo importada pelos países para onde as 
relações sociais e de poder dirigem o fluxo dessas matérias.

Diante das proposições apontadas por Porto-Gonçalves (2008, n. p.), “a ques-
tão água vai além de análise técnica ou subjetiva:é ideológica e hidrogeopolítica den-
tro do território”. Por conseguinte, as territorialidades constituídas na Bacia do Prata, 
constituem-se no o universo do sujeito, do poder presente no território, expressos 
tanto nos grandes tratados comerciais e nas relações sociais de produção, como nos 
pequenos empreendimentos locais, assim como nas relações interpessoais. Nessa 
perspectiva, “o poder apresenta-se como uma instância comum, desdobrando-se e 
ramificando-se em numerosos nós que mediam outras relações sociais (BARBOSA; 
ESPÍNDOLA, 2010, p. 62).

Em contexto semelhante, tal raciocínio pode ser realizado com as empresas do 
ramo da rizicultura naquele território, configuradas como altamente consumidoras de 
água, emissoras de rejeitos e que figuram entre as maiores do mundo em exporta-
ções, além de atuarem não somente nos países platinos, constituindo diferentes ter-
ritorialidades na cadeia produtiva. Nessa direção, Miranda et al. (2007) identificaram 
os segmentos no estudo da cadeia de produção, industrialização e distribuição do 
arroz em casca e beneficiado no Estado do Rio Grande do Sul. Entre os elementos 
observados destacam-se: produtor, cooperativa, armazéns, indústria, atacadista, re-
presentante, exportação, importação e varejo. 

Em relação ao seguimento produtor na área de estudo, a posse da terra, pode 
ser de proprietários ou arrendatários. O arrendamento é geralmente é acordado em 
número de sacas de arroz, podendo o acerto ser efetuado em seu valor. Há também 
o arrendamento da água, forma frequentemente evidenciada no uso das águas da 
bacia hidrográfica do Rio Quaraí, e resulta no encarecimento da produção neste es-
tado.
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No Uruguai, cerca de 40% dos produtores são brasileiros, gaúchos ou descen-
dentes, que na década de 1950, com a falta de terras no Rio Grande de Sul, aliado 
a proximidade fronteiriça, fez com que eles iniciassem o cultivo naquele país (ACA, 
2013). Em contexto semelhante, evidencia-se que os brasiguaios (termo como são 
conhecidos os brasileiros que vivem no Paraguai) que mantém fortes laços com o 
Brasil. Comumente, usufruem entre outros benefícios, das escolas e universidades 
para os filhos, muitas vezes possuindo moradia no Brasil, bastando atravessar fron-
teira para trabalhar na produção do arroz.

Em termos produtivos, no Uruguai a rizicultura é praticada por pequenos e mé-
dios produtores, por meio do sistema de integração com indústrias de grande porte. 
Segundo a Asociación Cultivadores de Arroz - ACA (2013), este processo particular 
limita a importância dos pequenos e médios produtores, no que concerne seu poder 
de negociação contra um pequeno número de empresas industriais. Neste sentido,

No existe en el Uruguay un sistema como éste que abarca prácticamente 
al 90% del sector. La integración va más allá de la fijación de precios otras 
ventajas son las de acordar políticas en común en diversas áreas: semilla, 
investigación, créditos, política fiscal y muchas otras áreas de trabajo donde 
vale la pena destacar el esfuerzo en la formación de un fondo para las zafras 
1996/97 y 1997/98 (ACA, 2013, p. 6).

Pelas nuances expressas, o processo de negociação entre as empresas e os 
pequenos e médios produtores, evidenciam que eles estão totalmente subordinados 
a grandes empresas exportadoras, que controlam toda a cadeia produtiva, a expan-
são da produção e os altos níveis de acumulação de capital.  Essa dinâmica maximi-
za e centraliza os lucros, constituindo uma territorialidade própria. A respeito, Souza 
(2014, p. 85), chama atenção para o entendimento que:

Não podemos deixar de mencionar as dimensões econômicas (que enfatizam 
as relações produtivas no embate entre classes sociais e na relação capital-
-trabalho, em sua espacialidade) e a que se baseia nas relações sociedade-
-natureza (no que se refere ao desigual usufruto dos recursos naturais, mas, 
também numa série de símbolos e signos que marcam tal relação).

No que concerne as megaempresas, seu destaque dá-se no processamento 
e na comercialização do arroz. Elas são grandes exportadores desta comodities no 
mercado internacional. Assim, 

É fato que a produção de arroz no Uruguai está voltada aos mercados 
internacionais e que o arroz produzido nesse país desfruta de reconhecimento 
nos mercados-alvo. Como se observa, em decorrência dessa dinâmica 
institucional. O setor arrozeiro tem a característica de estar concentrado em 
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certas empresas, já que 90% do beneficiamento do arroz do país estão nas 
mãos de cinco empresas (SOUZA, 2014, p. 85).

Em contexto semelhante, nos demais países platinos a mesma situação se evi-
dencia. Ou seja, poucas empresas detém o poder de toda a cadeia produtiva. Com 
isso, centram-se nos aspectos econômicos da relação capital-trabalho e expressam 
a constituição das territorialidades. Observa-se ainda que a soberania dos países 
não é a única escala de poder e que existem dinâmicas geopolíticas, econômicas 
e ambientais que relativizam ou revalorizam o território e o poder do Estado. Nesse 
sentido, Haesbaert (2009, p. 235) menciona que “[...] numa visão mais tradicional 
esse “controle” é feito, sobretudo entre áreas ou zonas que são demarcadas através 
de um limite ou fronteira, sejam eles mais ou menos definidos”. 

Sobre o exposto, Espíndola, (2009, p. 34), destaca que:

Não é por acaso que, hoje, os Estados têm cada vez mais dificuldade em 
controlar não só a economia de seus países, mas seus próprios territórios, já 
que cedem aos conglomerados econômico-financeiros transnacionais alguns 
dos bens mais inestimáveis para a soberania de uma nação.

Desta forma, no território da Bacia do Prata, a ação destas empresas, têm 
promovido sérias consequências ambientais, por meio das relações de poder e da 
apropriação do território, utilizando seu recurso natural mais abundante – a água.  
Tais ações são denominadas por Egler (2011), como geopolítica e geoeconomia. 
Segundo ele, 

Se de um lado, a geopolítica se fundamenta no controle estratégico dos lu-
gares, a geoeconomia atua preferencialmente sobre a logística das redes. É 
essa articulação que define as relações espaciais de poder entre domínios e 
fronteiras, que redesenham constantemente os contornos do mapa do mundo 
atual (EGLER, 2011, p. 222).

Entre as empresas de destaque no território, encontra-se a SAMAN S.A, consi-
derada a mais expressiva exportadora do mercado do arroz do Uruguai, responsável 
por aproximadamente 50% do total exportado. Segundo seu site4, ela realiza transa-
ções comerciais de arroz com mais de 50 países e é a única indústria que parboriza 
o cereal neste país. Além disso, possui participação majoritária na Corrales (43%) 
e Comisaco, companhias que administram represas, e tem sociedade com a Tacua 
(26%), uma operadora portuária do Porto de Montevidéu. No ano de 2007, ela foi 

4  Disponível em:  <http://corporativo.saman.com.uy/la-empresa/presentancion/>. Acesso em: 
23 jun. .2021.
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adquirida pelo grupo Camil, empresa brasileira sediada em Itaqui-RS, sendo o maior 
grupo industrial de processamento de arroz da América do Sul.  Conforme seu site5 
, atualmente possui 27 plantas, sendo 12 no Brasil, 9 no Uruguai, 3 no Chile, 2 no 
Peru e 1 na Argentina. Todas estrategicamente localizadas próximas aos seus forne-
cedores.

Além da SAMAN S.A, destaca-se a Glencore, uma expressiva multinacional de 
origem Suíça, que além dos produtos agrícolas, atua também no ramo metalúrgico e 
de energia. Segundo dados da Revista Fortuna Global6 ,  essa empresa está entre no 
14º entre as maiores do mundo. Desde 2013 iniciou a produção de arroz no Uruguai, 
cultivando na região de Artigas (Bacia do Prata), além de ter produtores convenia-
dos na ACA. Segundo o jornal El Pais7 em 2014, trabalhadores do arroz da empresa 
Glencore, (80% do total), ocuparam uma das sedes da empresa, argumentando que 
ela persegue trabalhadores sindicalizados, objetivando sua desarticulação.

Observando a ação destas corporações na Bacia do Prata, é propício refletir 
sobre a forma da atuação do capital no espaço social e nas mais diversas escalas 
e territorialidades decorrentes. Nesse sentido, Santos (1994), destaca que os donos 
do poder econômico na busca incessante de um lucro global, têm acesso a todos 
os fragmentos da natureza, podendo individualizá-la ou hierarquizá-la segundo uma 
lógica que envolve distintas escalas. Para ele, esse intercâmbio de escalas sucede 
obedecendo uma ordem de superioridade, iniciada pela escala mundial que define 
os investimentos, a circulação da riqueza e a distribuição de mercadorias. Nesse 
cenário, o lugar é produto dessas lógicas multiescalares, formando um espaço que 
demonstra a confluência de “interesses longínquos e próximos, mundiais e locais, 
manifestados segundo uma gama de classificações, que está se ampliando e mu-
dando” (SANTOS, 1994, p. 18), enquanto os interesses globais ditam a lógica do 
capital, o local numa escala hierárquica.

Portanto, a formação da territorialidade do arroz, no que concerne as relações 
de poder e competitividade das empresas, podem ser observadas segundo Souza 
(2014) no Modelo Diamante desenvolvido por Michael Poter, publicado na obra Van-
tagem Competitiva das Nações (1990), que destaca a interação dos fatores expres-
sos no Quadro 2:

5  Disponível em:   <http://www.camil.com.br/sobre>. Acesso em 11 mai. .2021.
6  Disponível em: < http://beta.fortune.com/global500/list>. Acesso em: 11 jun. 2021.
7 Disponível em: <http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/ocuparon-planta-arrocera-
-glencore.html>. Acesso em: 20 jun. 2021.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/ocuparon-planta-arrocera-glencore.html
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/ocuparon-planta-arrocera-glencore.html
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Quadro 2. Fatores de poder e competitividade das empresas de arroz na Bacia do 
Prata.

Fatores Atuação/Desdobramento

Estrutura, estratégia e 
rivalidade das 
empresas

Abrange as práticas gerenciais, modelos organizacionais, circunstân-
cias e contextos específicos, rivalidade doméstica. Indústrias, setores 
correlatos e de apoio: fornecedores internos dotados de competitivi-
dade internacional, setor de insumos com maior eficiência em custos, 
apoio à inovação, intercâmbio técnico.

Condições dos fatores
a mão de obra, infraestrutura, localização do território, recursos  natu-
rais, escala de produção, base científica, capital, qualidade dos fatores, 
especialização.

Condições da demanda
Refere-se ao mercado interno para o produto, pesquisa sobre a deman-
da, necessidades da demanda que pressiona as empresas, clientes 
informados e exigentes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021), com base em Souza (2014).

Em resumo, a exploração e controle da água da Bacia do Prata, não pode estar 
condicionada às decisões dos países centrais e necessita atender às necessidades 
da população dos países detentores desse recurso como forma de atender suas 
necessidades (RIBEIRO, 2011). Nessa direção, coaduna-se com as afirmações con-
tidas no documento Antropologia dos Alimentos da Universidade Nacional da Colôm-
bia (2003, p, 05) com afirma que:

De hecho desde la década del ‘80, FAO viene señalando que ya se alcanzó 
un nivel de producción excedentario que supera las necesidades de toda la 
población mundial. Pese a esa situación sigue habiendo aproximadamente 
1000 millones de seres humanos que padecen desnutrición, mostrando que 
el problema del hambre no pasa por la producción sino por el acceso a los 
alimentos, es decir el freno es el dinero que les falta a los pobres para poder 
comprar el alimento.

Portanto, necessitam ser revistas as técnicas de irrigação para a produção de 
alimentos, garantido segurança alimentar para toda população do planeta. Assim, “o 
planejamento é indispensável no sentido de compatibilizar os vários usos da água, 
viabilizando os diferentes setores produtivos, monitorando a quantidade e a qualida-
de dos recursos hídricos, melhorando os níveis de eficiência global de uso. (BRASIL, 
2014, p. 39). Para mais, é imperativo compatibilizar a competição entre os vários 
usos da água, bem como sobre as formas e caminhos para otimizar, no longo prazo, 
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seu uso na produção sustentável dos alimentos, combinada com a necessária me-
lhoria da qualidade e da manutenção da biodiversidade dos recursos naturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS, NÃO FINAIS, CONTUDO, IMPORTANTES.

O artigo apresenta a importância da água para formação de territorialidades 
nas áreas de cultivo do arroz no território da Bacia do Prata. Nele evidenciou-se a 
necessidade de reflexões sobre o aumento do capital das grandes corporações que 
atuam na rizicultura, que detém o poder sobre os territórios de recursos hídricos, ob-
jetivando o lucro. Nessa perspectiva, a produção de arroz, considerado um produto 
de necessidade básica da população, está concentrada em poucas empresas, con-
sistindo em uma ameaça à garantia de segurança alimentar. 

Constatou-se que os governos dos países da Bacia do Prata apresentam di-
ficuldade em controlar a atuação das grandes corporações que atuam no setor rizi-
cultor do território e que elas, por estarem atreladas aos conglomerados econômi-
co-financeiros transnacionais, exercem forte influência na economia regional e, por 
vezes, interferem na soberania territorial da região, sobretudo nos recursos hídricos 
destinados à irrigação.

Ficou evidenciado que a água se configurou elemento delimitador do território 
do Prata e que ela, em suas variadas formas de utilização, contribuiu na formação 
das fronteiras, que paulatinamente foram sendo demarcadas por meio de tratados, 
acordos e integrações. Nessa direção, foram definidas as fronteiras de navegação 
para a busca da prata em Potosí (Bolívia), para transporte de mercadorias nas áreas 
produção agrícola nas missões jesuíticas ou nos diversificados usos da água para 
produção agrícola. Desse modo, ela passou a ser um componente primordial para o 
desenvolvimento dos países ribeirinhos e inserção no mercado internacional, promo-
vendo novas formas de geração de renda e acumulação de capital. 

Portanto, as conexões e limites desta bacia hidrográfica internacional possuem 
uma institucionalidade reconhecida, o que lhes atribui estabilidade no tempo e conti-
nuidade no espaço. Assim, as relações estabelecidas pelo poder na Bacia do Prata, 
formam distintas territorialidades em sistemas de articulações envolvendo uma, duas 
ou mais nacionalidades. Nesses episódios, as fronteiras políticas tornam-se transpo-
níveis em diferentes escalas e interesses.

Constatou-se que a renda da água gerada na região não é revertida para a 
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população, à medida que sua distribuição é desigual e seus benefícios não são con-
vertidos em projetos comunitários. Desse modo, majoritariamente, seus habitantes 
apresentam condições frágeis de dignidade, sérios problemas de fome, desnutrição, 
analfabetismo, concentração de renda, entre outros. Nessa direção, historicamente, 
verificou-se que as políticas de integração foram voltadas aos problemas à economia 
e frágil cunho social, embora ambas estejam relacionas aos recursos hídricos.

Para mais, verificou-se que os países que abrangem o território das águas da 
Bacia do Prata necessitam articular os interesses, finalidades e políticas dos usos 
de suas águas, antes que eles sejam transferidos aos países centrais, seja na forma 
líquida, seja por meio de produtos agrícolas produzidos nesse território. 

Por fim, destaca-se a necessidade de que a atividade de irrigação do arroz na 
Bacia do Prata aconteça de forma sustentável, adotando práticas menos danosas, 
que impeçam ou diminuam a inserção de sedimentos em seus leitos e, também como 
medida  preventiva  ao assoreamento. Além disso, que haja controle e regulação do 
uso de agrotóxicos que contaminam o solo e a água que escoa para os rios. Por fim, 
que se preserve os recursos naturais do território, em especial, a água.
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INTRODUÇÃO 

Na segunda década do século XXI tem se orquestrado um pacto em torno do 
agrohidronegócio enquanto modelo promotor do desenvolvimento não apenas a nível 
nacional, como também local, dadas as diversas promessas em respeito à expansão 
do mesmo enquanto setor responsável pelo crescimento do país, bem como pelo seu 
papel enquanto gerador de emprego e renda para a população brasileira.

Em contrapartida, tal modelo pautado pelo agrohidronegócio na verdade traz 
uma série de agravos para os trabalhadores e trabalhadoras que laboram diariamente 
vendendo sua força de trabalho e isso pode ser verificado no expediente regressivo 
que permeia o desenvolvimento do setor, sob a marca da terceirização, degradação, 
superexploração e precarização do trabalho, bem como pela presença do trabalho 
escravo e/ou em condições análogas a escravo, além dos agravos para a saúde dos 
trabalhadores e trabalhadoras tendo em consideração a utilização de biocidas nos 
cultivos, com ênfase para o monocultivo da cana-de-açúcar.

É nessa malha de relações e de disputas territoriais empreendidas pelo agrohi-
dronegócio canavieiro, que este constrói o pacto com a burguesia latifundiária, fragi-
lizando assim as ações no âmbito da luta pela terra protagonizada pelos movimentos 
sociais, que pleiteiam as mesmas áreas, e expressa seus interesses quanto ao con-
trole das terras e das águas, o que nos tem possibilitado trabalhar com o conceito de 
agrohidronegócio (THOMAZ JUNIOR, 2009; 2010).

8  O texto foi originalmente apresentado no VI Seminário Nacional de Integração da Gradua-
ção e Pós-Graduação em Geografia; XX Semana de Geografia e XV Encontro de Estudantes de 
Licenciatura em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) UNESP no ano de 2019.
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Assim, é neste ambiente de disputas e alianças inter e intra-burguesas e confli-
tos de classe que opõe capital e trabalho, que intentamos analisar as recentes confi-
gurações que se materializam no agrohidronegócio canavieiro na Região Administra-
tiva de Presidente Prudente. Dessa maneira, terras griladas, exploração do trabalho, 
migração do trabalho para o capital, são elementos imprescindíveis para entender-
mos a realidade regional e as contradições específicas dessa cadeia produtiva.

Outro ponto que é pedra de toque em nossa análise, diz respeito a mecaniza-
ção da colheita da cana conjugada às estratégias de acesso a terra, dado o papel de 
destaque assumido pelos grupos mais tecnificados, crescendo também o quadro de 
precarização do trabalho na região, principalmente nos grupos que não conseguiram 
(conseguem) acompanhar o avanço dos demais.

Pontuamos, dessa maneira, a necessidade de apreensão do atual período vi-
venciado pelo agrohidronegócio canavieiro e os rebatimentos para a dinâmica terri-
torial das migrações do trabalho para o capital, sendo que este movimento nos tem 
chamado atenção, principalmente na região de enfoque, doravante não apenas pela 
oposição capital x trabalho, como também pelo histórico das disputas territoriais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A necessidade de desvendar as contradições e conflitos que envolvem o traba-
lho tomado enquanto centralidade é vital que possamos nos utilizar de instrumental 
teórico e metodológico, que de aval aos desafios que se colocam para a classe traba-
lhadora neste início do século XXI. O materialismo histórico dialético é o método que 
partindo da aparência, permite-nos apreender a essência das questões objetivadas, 
captando assim sua estrutura e dinâmica (PAULO NETTO, 2011).

Nessa perspectiva, para a realização de tal empreitada, temos realizado le-
vantamento bibliográfico sobre a temática em apreço, através do acesso a livros, 
teses, artigos de revistas ou periódicos, jornais, documentos (impressos ou on-line), 
buscando assim compreender a dinâmica estrutural e conjuntural, além de realizar-
mos trabalhos de campo na área de estudo na Região Administrativa de Presidente 
Prudente, dada à possibilidade de problematização, tendo em vista entendermos 
o trabalho de campo enquanto “laboratório por excelência do geógrafo”, que ad-
junto das investigações realizadas por meio de entrevistas semiestruturadas, tem 
nos possibilitado apreender a trajetória pessoal, laboral e familiar dos trabalhadores                 
(THOMAZ JUNIOR, 2005).
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Dessa forma, temos nos utilizado de entrevistas semiestruturadas junto aos 
trabalhadores (operadores de colheitadeira e cortadores manuais, tratoristas, fiscais, 
motoristas e demais trabalhadores empregados, além dos trabalhadores desempre-
gados e descartados, com vistas a colher relatos orais dos trabalhadores. Da mesma 
forma temos buscado informações junto às instâncias de representação, a citar os 
STR’s (Sindicato dos Trabalhadores Rurais), SER’s (Sindicato dos Empregados Ru-
rais); CPT (Comissão Pastoral da Terra), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST); DataLUTA; DataCETAS, etc. todos a nível regional, ou seja, que reco-
brem os municípios de enfoque da pesquisa nos estados que compõem o Polígono 
do Agrohidronegócio.

Para isso nos atentamos aos pressupostos estabelecidos por Colognese e 
Melo (1998), pois ao entrevistarmos, o fazemos por pressupormos que o entrevista-
do detenha informações que direta ou indiretamente possam nos ajudar em nossos 
questionamentos. Então, nos utilizamos de entrevistas semiestruturadas e relatos 
orais, dado o potencial destas últimas enquanto uma conversa com finalidade, unin-
do questões abertas e fechadas.

A TERRITORIALIZAÇÃO DO AGROHIDRONEGÓCIO CANAVIEIRO NA 
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)

Ao tensionarmos as marcas históricas que compõem o desenvolvimento do 
setor agroindustrial canavieiro no país, é necessário que façamos as devidas media-
ções no que tange aos diferentes estágios porque passou o mesmo, dadas as dife-
renças e similitudes em cada período vivenciado, sendo importante demarcar que a 
utilização do etanol enquanto combustível iniciou já nas primeiras décadas do século 
XX, no entanto até a década de 1930 a produção de etanol no Brasil era apenas para 
consumo doméstico e matéria prima para pequenas indústrias (BRAY; FERREIRA; 
RUAS, 2000).

Neste início do século XXI a agroindústria canavieira vivenciou a partir de 2003 
um novo boom no que diz respeito à expansão dos investimentos e atenções para 
o setor, devido ao desenvolvimento dos automóveis com a tecnologia flex fuel, que 
permite a utilização de etanol ou gasolina. A partir de 2003, o setor agroindustrial ca-
navieiro, após a estagnação da década de 1990, volta a vivenciar um processo de ex-
pansão, com a entrada em cena da produção dos motores flex fuel, dado que desde 
2006 a frota com esta tecnologia passou de 2,6 milhões, em 2006, para 20.772.995 
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veículos em 2013(ANFAVEA; UNICA, 2019) (Gráficos 01 e 02).

Novaes, et. al (2007), destaca que esta expansão deve-se, a novas perspecti-
vas do comércio interno e externo, elevação dos preços internacionais do petróleo, 
crescimento da demanda interna por álcool hidratado, em decorrência do sucesso 
dos novos modelos flex fuel, “movidos a etanol e gasolina” e os efeitos do Protocolo 
de Kyoto, que impõe a redução por parte dos países signatários, das emissões de 
CO2 (Gráficos 01 e 02).

Gráfico 01- Licenciamento anual de veículos novos por tipo de combustível (Brasil 
2003-2013)

Fonte: ANFAVEA, 2017. Organização: Autores (2019).

Gráfico 02- Frota brasileira de automóveis leves (Brasil 2006-2013)

Fonte: ANFAVEA, 2017. Organização: Autores (2019).



68

Nesse período ocorreu um boom do setor canavieiro, tendo em vista que cerca 
de 120 usinas foram instaladas no Centro-Sul do país, devendo se considerar que 
não apenas a tecnologia flex fuel, como também pela projeção do discurso ambiental 
que se realizou em respeito ao etanol no mundo, além da ampla disponibilização de 
recursos realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) (GLOBO RURAL, 2016).

Dada a configuração desenhada para o setor neste período, se vale à máxima 
“agronegócio alcoolizado”, tendo em vista os rebatimentos que a divisão do espaço 
produtivo do mercado interno e externo do etanol e a consequente (re) divisão ter-
ritorial do trabalho ocasionada pela mesma, com a necessidade de ampliação da 
eficiência de produção através da diminuição dos custos e do tempo de trabalho e a 
consequente dispensa de um contingente significativo de trabalhadores e trabalha-
doras (THOMAZ JUNIOR, 2007).

A disputa por território entre frações do capital agroindustrial, o que nos permite 
falar na máxima em torno dos territórios em disputa, promovendo o que Thomaz Ju-
nior (2011) postula enquanto intemperização da sociedade e do trabalho, e que tra-
zem rebatimentos para os trabalhadores e trabalhadoras, dado que a territorialização 
do capital promove a desterreação do trabalho.

O processo de desterreação do trabalho se evidencia a partir da expropriação 
das comunidades tradicionais a exemplo dos camponeses, que tem sido expulsos de 
suas terras, dado o avanço do reordenamento territorial provocado pela territorializa-
ção do agrohidronegócio, se utilizando toda sorte de estratégias para estabelecer a 
apropriação privada da terra, desde a grilagem das mesmas até a expropriação por 
dívidas contraídas tanto na compra ou no cultivo destas (OLIVEIRA, 2009; THOMAZ 
JUNIOR, 2011).

A expansão do agrohidronegócio canavieiro se faz assim, pactuada pela incor-
poração de terras ou arrendamento das mesmas e o controle sobre a água, que aca-
bou por ganhares de um novo ciclo de modernização porque passa o setor, travestido 
sobre a necessidade de tornar o etanol uma commodity, o que permitiu a territoriali-
zação do setor canavieiro em áreas não tradicionais, bem como abriu espaço para 
a participação de capitais estrangeiros, que passaram a adquirir não apenas terras 
como também a controlar ou instalar plantas industriais no país, sob a prerrogativa 
de um discurso ambiental enviesado pelas discussões em torno da necessidade da 
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geração de uma alternativa a utilização dos combustíveis fósseis, embora o projeto 
de tornar o etanol uma commodity não tenha se efetivado (THOMAZ JUNIOR, 2010; 
MENEZES; SILVA; COVER, 2011).

Fernandes (2011) destaca que a estrangeirização de terras é um processo em 
escala planetária em que terras são adquiridas ou arrendadas por empresas, grupos 
ou pessoas físicas, provenientes principalmente de países ricos ou emergentes que 
investem em outros países emergentes ou pobres, promovendo a concentração de 
terras e o controle dos territórios. Todavia, para o setor agroindustrial canavieiro deve 
se destacar os investimentos realizados por grupos como ADM, Bunge, Cargill, Louis 
Dreyfus, UMOE AS, Shree Renuka e Shell através de joint venture com a Cosan, que 
criou a Raízen, além de outros grupos como o Tereos que adquiriu a fatia da Guarani 
Açúcar e Álcool, em Olímpia, anteriormente pertencente à Petrobras, etc.

É importante destacarmos os reais significados para a classe trabalhadora deste 
período, pois nota-se uma ampliação da precarização dentro e fora do trabalho, com 
a ampliação das formas de exploração do trabalhador nos canaviais, submetidos a 
uma jornada cada vez mais intensa, com destaque para a utilização do corte manual 
da cana, que se intensificou na primeira década do século XXI, dadas as perspectivas 
em torno do fim do mesmo, abrindo espaço para que se pudesse encontrar um número 
maior de trabalhadores ofertando sua força de trabalho em condições precárias, dada 
a necessidade de concorrer com a máquina.

 Dessa maneira nestas primeiras décadas do século XXI, inúmeros acordos 
e protocolos tem sido ratificados em torno do fim da realização das queimadas nos 
canaviais no país, com destaque para o estado de São Paulo, cabendo citar o Proto-
colo Agroambiental do Setor Sucroenergético, proposto pela Secretária do Meio Am-
biente do estado de São Paulo (SMA), que prevê o fim da realização da queima da 
cana-de-açúcar (despalha) até 2014 para terras mecanizáveis e 2017 para terras não 
mecanizáveis neste estado, bem como em 2002 foi promulgada a Lei nº 11.241 que 
estipulava um cronograma para extinção da queima da cana-de-açúcar para áreas 
mecanizáveis e não mecanizáveis (Quadros 01 e 02).
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Quadro 01-Cronograma de eliminação da queima da palha de cana a partir da Lei 
11.241/2002

Cronograma de Eliminação da Queima da Palha de Cana-de-Açúcar, Estado de São Paulo, Lei 
11.241/202

Ano Área mecanizável onde não se pode efetuar a queima
(% de eliminação)

1º Ano (2002) 20% da queima eliminada

5º Ano (2006) 30% da queima eliminada

10º Ano (2012) 50% da queima eliminada

15º Ano (2016) 80% da queima eliminada

20º Ano (2021) Eliminação total da queima

Ano Área não mecanizável, com declividade superior a 12% e/ou menor de 150 
hectares (% de eliminação)

10º Ano (2011) 10% da queima eliminada

15º Ano (2016) 20% da queima eliminada

20º Ano (2021) 30% da queima eliminada

25º Ano (2026) 50% da queima eliminada

30º Ano (2031) Eliminação total da queima

Fonte: IEA, 2017. Organização: Autores (2019).

Quadro 02-Cronograma de eliminação da queima da palha da cana- Protocolo 
Agroambiental

Cronograma de Eliminação da Queima da Palha da Cana-de-Açúcar, 

Estado de São Paulo, Segundo Protocola Agroambiental

Ano/Usinas Área mecanizável onde não se pode efetuar a queima (% de eliminação)

Usinas

2010
70% da queima eliminada / Eliminação total da queima

2014

Fornecedores
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2010
60% da queima eliminada / Eliminação total da queima

2014

Ano
Área não mecanizável, menor que 150 hectares e / ou com declividade 

superior a 12% (% de eliminação)

Usinas

2010
30% da queima eliminada / Eliminação total da queima

2017

Fornecedores

2010
20% da queima eliminada / Eliminação total da queima

2017

Fonte: IEA, 2017. Organização: Autores (2019).

Dentre outras questões envolvendo o movimento pelo fim da queima da palha 
da cana-de-açúcar, estão as pretensões dos grupos usineiros em aferires selos que 
lhe permitam atuar no mercado exterior, sob a prerrogativa de estarem produzindo 
energia limpa e renovável, ao mesmo tempo em que demonstram estarem contri-
buindo para a preservação do meio ambiente, bem como atuando para dirimir im-
pactos socioambientais que versem também as relações de trabalho e utilização de 
recursos hídricos, e que nos chamam a atenção ao pensarmos a territorialização do 
agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente.

A territorialização do capital agroindustrial canavieiro na Região Administrativa 
de Presidente Prudente (SP), expressa o conteúdo de contradições que marcam a 
gestão territorial empreendida pelo setor, dadas as ações e formas que esse capital 
tem encontrado de monopolizar o território, seja através da aliança capital/Estado, 
seja pela via o embate direto para com os camponeses, trabalhadores e trabalhado-
ras que vendem sua força de trabalho nos canaviais, bem como para com a mão de 
obra que se desloca constantemente pelo território brasileiro, que na maioria dos ca-
sos é resultante do processo de desterreamento alçado pelas mais distintas frações 
do capital agroindustrial, com destaque para o canavieiro.

Ao refletirmos sobre a Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) 
(Mapa 01), é importante depreendermos que a mesma é constituída por 53 municí-
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pios, 03 regiões de governo, 03 escritórios de desenvolvimento regional (Presidente 
Prudente, Presidente Venceslau e Dracena) possuindo ainda uma área em torno de 
23.779, 11 mil quilômetros quadrados e uma densidade populacional em torno de 35, 
58 (habitantes/km2).

Mapa 01- Região Administrativa de Presidente Prudente (SP)

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Autores (2019).

O processo de ocupação da Região Administrativa de Presidente Prudente 
(SP) se confunde com o avanço do café pela mesma, revelando assim uma série 
de marcas históricas e geográficas no que tem em conta a presença do conflito em 
torno da luta pela terra, ao mesmo tempo em que também se manifesta a atuação 
do agrohidronegócio canavieiro e das relações de trabalho degradantes, ou seja, a 
região é caracterizada pela existência de modelos dispares de sociedade, um deles 
pautado pela luta pela terra e na terra conduzida pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e outro capitaneado por uma aliança realizada entre capital 
e Estado em torno da expansão da agroindústria canavieira.

O Estado desempenha papel preponderante em meio ao conflito, desde a insta-
lação das usinas hidrelétricas erigidas pela CESP (Companhia Energética do Estado 
de São Paulo) que trouxeram para a região trabalhadores migrantes provenientes de 
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diferentes regiões do país e que acabaram por deflagrar o primeiro movimento social 
na região. Entretanto, seu papel diz respeito na verdade a tentativa de cooptação dos 
movimentos sociais, amenizando e institucionalizando conflitos, no intuito de manter 
o trabalhador migrante enquanto mão de obra, atendendo assim os interesses do 
capital, em regularizar, legalizar e valorizar as terras.

Em 1983, com a desaceleração destas obras e a demissão de milhares de tra-
balhadores, reiniciou-se o movimento social dos camponeses-operários temporários, 
que repercutiu na imprensa nacional e internacional, e que proporcionou rebatimen-
tos de grande monta na classe empresarial rural brasileira, resultando na criação da 
União Democrática Ruralista (UDR) para coibir os mesmos.

A partir dos anos 90, mantém se a luta pela terra na região protagonizadas pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na perspectiva da terra para 
quem nela trabalha. Tem-se a partir de então, de forma explícita, dois polos distintos, 
sendo, pois, um encimado na aliança entre capital/Estado, legitimadora da grilagem 
na região, e outro na perspectiva dos camponeses e trabalhadores sem-terra, com 
vistas à democratização do acesso à terra de trabalho.

Em consideração a territorialização da agroindústria canavieira na região, me-
rece destaque a atuação do governo do estado de São Paulo na década de 1980, 
com a criação do Pró-Oeste (Procana), que tinha por objetivo a implantação de novas 
destilarias, bem como a criação de uma política energética, que rebateu na instala-
ção de plantas industriais em pleno auge do Proálcool, embora deva se considerar 
que o Pró-Oeste ao invés permitir a expansão do setor em áreas prioritárias, acabou 
tendo efeito oposto, com o fortalecimento de áreas tradicionais do estado de São 
Paulo para o cultivo da gramínea (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000).

No entanto, a Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), passou por 
transformações importantes após a segunda fase do Proálcool, dadas as vantagens 
creditícias oferecidas para que fosse cultivada a cana, ao mesmo tempo em que a re-
gião vivia o primeiro boom do setor, com a implantação de unidades processadoras.

Silva (2009) chama a atenção para a instalação das destilarias Vale Verde 
S/A, posteriormente USALPA (Usina Alta Paulista) em Junqueirópolis-SP, em 1978, 
a Central Álcool de Lucélia em 1979 e a Branco Peres S.A. (antes ADÁLCOOL) no 
início dos anos 1980 em Adamantina-SP e a Floralco desativada na década de 1980, 
que pertencia a UNIVALEM e que em 1989 foi adquirida pelo Grupo Bertolo. Todavia, 
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também merecem destaque a instalação das usinas Santa Fanny, Alvorada do Oes-
te, Alcídia e Paranapanema I e II.

Barreto; Thomaz Junior (2012) destacam que o setor canavieiro vivenciou dois 
grandes momentos, sendo o primeiro durante o Proálcool como descrito anterior-
mente e o segundo a partir de 2005 através dos incentivos estatais e da ampliação 
da produção de veículos com a tecnologia flex fuel, ocorrendo assim, não apenas a 
expansão da lavoura canavieira, como também a implantação de novas unidades 
processadoras, com destaque para a Odebrecht Agroindustrial que adquiriu a Alcídia 
em 2007 e a construção de uma segunda unidade no município de Mirante do Para-
napanema -SP, denominada Conquista do Pontal.

Outras empresas que se instalaram nesse novo período são a UMOE Biofuel 
de capital norueguês em Sandovalina-SP, a Atena do grupo Egreja, a Cocal (grupo 
Garms) que se instalou em Paraguaçu Paulista-SP e em Narandiba-SP, a usina Cae-
té do grupo Carlos Lyra, a Santa Mercedes, instalada no município de mesmo nome, 
além de outras usinas que já existiam como a Alto Alegre em Presidente Prudente-
-SP, a Dracena no município de mesmo nome, a Bioenergia do Brasil em Lucélia-SP, 
a Rio Vermelho, atual Glencane Rio Vermelho, bem como as desativadas: Santa 
Fanny em Regente Feijó-SP, Decasa em Marabá Paulista/Caiuá-SP e Alvorada do 
Oeste em Santo Anastácio-SP.

Em contrapartida, nestes primeiros anos do século XXI, a Região Administrati-
va de Presidente Prudente também tem sido alvo do processo que envolve o estado 
de São Paulo, que advém da transição técnico-ocupacional porque tem passado a 
região, que diferente de outras partes do estado, cujo processo iniciou há algumas 
décadas, toma maior contraste neste início de século.

 Isso se verifica a partir da ampliação da mecanização do corte da cana também 
na região, dado que o índice de mecanização da região de acordo com o IEA, tenha 
ultrapassando a marca de 90% (Gráfico 03) e que resulta na diminuição do corte 
manual que tem registrado apenas cerca de 3.592 trabalhadores (Gráfico 04), sen-
do 2.020 pertencentes ao EDR de Presidente Prudente, 1.357 ao EDR de Dracena 
e 215 trabalhadores ao EDR de Presidente Venceslau, ao mesmo tempo em que a 
produção de cana mecanizada na safra 2016/2017 alcançou a marca de 35.109.093 
milhões de toneladas enquanto que a produção manual na região ficou em torno de 
3.997.776 milhões de toneladas (IEA, 2017). 
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Gráfico 03- Índice de mecanização por EDR e Região Administrativa Safra 2016/2017

Fonte: IEA, 2017. Organização: Autores (2019).

Gráfico 04- Estimativa do número de cortadores de cana por EDR e Região                               
Administrativa Safra 2016/2017

Fonte: IEA, 2017. Organização: Autores (2019).

BENTO, F. S.; THOMAZ JÚNIOR, Antonio. A territorialização do agrohidronegócio canavieiro e o adoecimento/descarte 
do trabalho nos canaviais da região administrativa de Presidente Prudente (SP).



76

A transição técnico-ocupacional pela qual passa a região têm rebatimentos de-
vastadores para os trabalhadores e trabalhadoras que vão para além do desemprego 
e da desqualificação profissional, pois é preciso questionarmos em que condições 
esses trabalhadores que sejam ou excluídos do setor (desempregados-menos quali-
ficados), tanto aqueles que se empreguem em novas funções, dado a ampliação do 
quadro de adoecimento desses trabalhadores, aliado a um processo de descarte de 
trabalhadores conduzidos pelo capital. 

Tal perspectiva resvala em um novo momento vivenciado pelo setor na região, 
em que se caracteriza o descarte e o adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras, 
sob a ingerência do capital agroindustrial canavieiro e que nos propomos a continuar 
a analisar em nossas pesquisas.

CONCLUSÃO

O que nos provocou ao longo deste texto, diz respeito a um debate necessário 
e importante que deve ser efetivado ao tratarmos dos modelos de desenvolvimento 
colocados para o Brasil nas últimas décadas, a citar: o modelo agroexportador, tendo 
em consideração que apesar de sua importância econômica, enquanto geradora de 
superávits para a balança comercial brasileira, o desenvolvimento do agrohidrone-
gócio canavieiro realizado da maneira tal como é feita, é permeado por uma série de 
contradições no que tange as relações de trabalho.

No que diz respeito as contradições para as relações de trabalho, é primordial 
que possamos identificar no descarte e adoecimento de trabalhadores em tempos de 
transição técnico-ocupacional nos canaviais da Região Administrativa de Presidente 
Prudente, a materialização dos desafios que se colocam para pensarmos o trabalho 
neste início do século, dados os rebatimentos para a saúde dos trabalhadores e tra-
balhadoras.

A necessidade de empreendermos tal análise se verifica pelo estabelecimento 
de relações entre as incomodações ocupacionais que acometem os trabalhadores e 
trabalhadoras em meio ao processo de transição técnico-ocupacional do corte ma-
nual para o mecanizado, e que nos permite pensarmos em respeito ao descarte de 
trabalhadores, dado que o processo saúde-doença vivenciado pelos mesmos está 
intimamente relacionado à precarização e superexploração do trabalho que acompa-
nha a reestruturação pelo qual o setor tem passado nos últimos anos, com destaque 
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para a realidade vivenciada na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP).

Nessa perspectiva, é importante que se compreenda que a passagem do corte 
manual para o mecanizado, não significa melhorias relativas nas condições de tra-
balho dos trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, se para muitos a oportunidade de 
realizar um curso de qualificação profissional e trabalhar no setor mecanizado, dada 
a ideia de que o trabalho seja mais fácil, cai por terra, tendo em vista os agravos físi-
cos e psíquicos que rondam o trabalho mecanizado, tendo em consideração a rotina 
diferenciada de trabalho, os sons emitidos pela máquina, além das constantes trocas 
de turno e que temos nos proposto a continuar a analisar em nossas pesquisas.
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país de considerável extensão territorial, tendo verdadeira 
proporção continental, que desconhece em termos legais as propriedades públicas e 
privadas que o constituem. As falhas nos registros de terras em diferentes partes do 
país impedem que o mapa nacional seja reconstituído a partir destes documentos. 
Ainda que se busquem todas as matrículas de imóveis e se somem as áreas 
territoriais nelas descritas, muitas lacunas persistirão e igualmente sobreposições 
de limites serão observados, o que conduz a inconsistências sobre a determinação 
da propriedade legítima da terra, não sendo possível completar o recobrimento 
respeitando as relações topológicas. 

Para Ramos e Sanches (2019) não está claro qual base cartográfica o país 
utiliza como referência, já que não há um mapa cadastral oficial. Segundo dados 
apresentados pelos autores, até novembro de 2018, a base construída pelo 
mapeamento do Cadastro Ambiental Rural - CAR criou um país quase um terço maior 
do que o registrado preliminarmente pelo Censo Agropecuário de 2017. Esta condição 
disforme não se dá exclusivamente nas propriedades privadas rurais, padecem desta 
fragilidade cartográfica e registral também as áreas urbanas e as terras públicas. 

O cadastro de áreas urbanas públicas e privadas se tornou realidade apenas 
no começo dos anos 2000, quando a população urbana atingiu seu ápice, após o 
fenômeno do êxodo rural. Somente em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, 
sobreveio uma maior preocupação tanto com o desenvolvimento das cidades quanto 
com o registro adequado das áreas ocupadas (LOCH; ERBA, 2007). Durante as 
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décadas anteriores, e mesmo durante o decorrer do século XXI, a ocupação sempre 
ocorreu de forma mais rápida que a capacidade do poder público de realizar o seu 
cadastro. 

Neste contexto, constrói-se uma indagação básica considerando os preceitos 
de planejamento e gestão de qualquer estrutura: como propor ações adequadas, 
quando não se sabe ao certo a dimensão – em termos territoriais legais – do país 
que se pretende gerir? E mais, como a municipalidade pode exigir de seus cidadãos 
a regularidade de seus registros de propriedades privadas, se ela mesma não 
mantém registro dos bens públicos? Esse tipo de cenário provoca tendências ao 
desenvolvimento urbano desordenado em espaços públicos e privados do território. 

Enumerando os princípios do “Cadastro 2014”, a Federação Internacional dos 
Geômetras (FIG) previu que grande parte da tarefa do cadastro continuaria a ser 
pública, porém, a operacionalização dos Sistemas de Informações Territoriais (SIT) 
seria realizado por organizações privadas, mais ágeis na tarefa de mapeamento 
urbano, e com recuperação total do custo investido pelo erário (KAUFMANN; 
STEUDLER, 1998).  No Brasil, a implementação e atualização de sistemas cadastrais 
informatizados segue esta regra, sendo costumeiro o processo de aquisição destes 
sistemas pela administração pública municipal por meio de editais de licitação nas 
mais diversas modalidades (NUBIATO, 2019). Todavia, a contratação e o processo 
de licitação de bens e serviços de informática específicos para o cadastro urbano 
pode levar à construção de termos de referência e editais incompletos ou com falhas 
técnicas. Como resultado, os produtos adquiridos podem ser incompatíveis com o 
uso pretendido pela municipalidade. 

Neste sentido, a presente pesquisa busca apresentar uma avaliação dos editais 
de licitação de sistemas de informações territoriais ou sistemas informatizados de 
cadastro urbano em Santa Catarina, entre 2016 e 2020, considerando se os termos de 
referência contemplam o cadastro/recadastro de bens imóveis pertencentes à própria 
municipalidade, adotando enfoque específico nos arruamentos e/ou logradouros 
municipais. 

A CARTOGRAFIA CADASTRAL 

Conhecer o território, ou seja, dispor de uma cartografia confiável, é a base que 
deve sustentar todas as análises para diferentes temáticas em uma cidade, estado ou 
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região. Indispondo-se deste conteúdo representativo, planos e ações, principalmente 
os que envolvem temáticas municipais de habitação, mobilidade e equipamentos 
públicos, são realizados com menores chances de eficiência. Essa é a realidade de 
grande parte dos municípios brasileiros, onde a elaboração relativamente recente de 
normativas e legislações acerca do ordenamento territorial foram insuficientes para 
incitar a criação de cadastros territoriais multifinalitários e a capacitação de técnicos 
e de equipes especializadas na gestão destes sistemas (CUNHA; ERBA, 2010).

Ainda assim, para que os bancos de dados espaciais fossem adequadamente 
construídos, foram fixadas portarias, decretos e outras normativas de regulamentação, 
como por exemplo, a ET-EDGV para dados vetoriais em escalas 1:1000 e menores 
(CONCAR, 2017). Essas normas possuem o objetivo de homogeneizar a catalogação 
dos dados espaciais, permitindo intercâmbio entre sistemas municipais de diferentes 
departamentos, propondo a unificação de sistemas isolados que possuem aspectos 
em comum. Internacionalmente, a publicação do Land Administration Domain Model 
(LADM) pela ISO, permitiu estabelecer uma diretriz de orientação para a formulação 
dos sistemas cadastrais territoriais. O modelo proposto pela normativa apresenta uma 
ontologia que busca a comunicação entre sistemas que mapeiam o relacionamento 
entre as pessoas e o território, incorporando adaptações segundo a realidade de 
cada município, estado ou país (ISO, 2012). 

Outra normativa essencial para a cartografia urbana nacional é a Portaria nº 511 
de 07 de dezembro de 2009, que definiu as diretrizes para a criação e atualização 
do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) nos municípios brasileiros (BRASIL, 
2009). A multifinalidade é palavra-chave para o cadastro territorial, que ocorre pela 
múltipla composição de dados que o constitui, pela miríade de utilizações possíveis 
e pelo processo complexo de ações administrativas, legais e técnicas que envolve. 
O cadastro está baseado em informações que indicam os direitos, restrições e 
responsabilidades inerentes à parcela (que é a unidade fundamental), o que permite 
o uso para tributação, gestão do território, desenvolvimento de projetos urbanos, 
entre outros (OLIVEIRA, 2010). 

Tratando-se os registros territoriais como fundamentais para subsidiar segurança 
jurídica no processo de planejamento territorial, a Carta Cadastral é a representação 
cartográfica do levantamento sistemático do município que contém a informação 
básica de referência para os demais mapas (HASENACK, 2013). Philips (2004) 
descreve que a carta cadastral representa a propriedade legal das parcelas com os 
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números cadastrais e suas delimitações legais. Esta deve servir como modelo ideal 
de representação cadastral de todos os municípios, observando-se as adaptações 
necessárias à realidade local. Em termos práticos, na ausência da descrição legal das 
parcelas que compõem o território, é necessário investir primeiramente na cartografia 
cadastral, para que então se possa progredir nos demais levantamentos temáticos 
que a municipalidade possa demandar. 

Nesta altura, aponta-se que registros claros que indiquem dimensões e 
proprietários, limitações e confrontações são os elementos mínimos necessários 
para que se institua uma base cartográfica que atenda ao detalhamento municipal 
legal – chamado cadastral. O cadastro é considerado o núcleo da gestão territorial, 
pois promove a integridade espacial e a identificação unívoca da parcela. Entende-
se por integridade, o fato de que o mapa cadastral deve conter todos os espaços do 
ambiente urbano cadastrados e constantemente atualizados por novos levantamentos 
(WILLIAMSON et al., 2009). 

Na maioria dos municípios brasileiros que dispõem de mapas, a “base cartográfica 
é composta pela planta de referência cadastral, pela planta de equipamentos urbanos 
e pela planta de quadras, todas obtidas a partir de levantamentos aerofotogramétricos 
ou topográficos” (CARNEIRO; ERBA; AUGUSTO, 2012, p. 259). Nesta prática, os 
mapas são construídos sobre uma leitura da cidade que se chama de real, física ou 
visível; aquilo que de fato se encontra construído – muros, cercas e outras formas de 
materializar uma divisa que nem sempre obedecem ao descrito em seu documento 
correspondente. 

Sabe-se ainda que nem sempre os documentos de comprovação da propriedade 
existem, pois muitas vezes os levantamentos topográficos representam áreas que 
legalmente não registram nenhum proprietário formal. Por outras vezes, o proprietário 
da área não possui interesse em obter o registro legal, como é caso do poder público, 
que não realiza a “auto-tributação”, não registra e nem gere seus bens imóveis 
conforme normas e decretos vigentes. No entanto, a administração territorial é feita 
pelo registro das relações entre as pessoas (físicas ou jurídicas) e as terras, assim, 
as relações sociais de posse sobre uma determinada porção do território que estão 
legitimadas e reconhecidas determinam os direitos de propriedade elegíveis para 
a obtenção de registro jurídicos, que não podem ser esquecidos ou eximidos (ISO, 
2012). 
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Para Hasenack (2013), os “mapas cadastrais” brasileiros representam somente 
as feições topográficas, isto é, aquelas visíveis em campo. Desta forma, o autor ainda 
pondera que, independentemente da escala e do detalhamento da carta topográfica, 
esta jamais será uma carta cadastral, pois não tem como objetivo a determinação 
dos limites legais. Esta inconsistência entre o real – aquilo que está materializado, 
e o legal – aquilo que está formalizado perante às leis brasileiras, é mais comum do 
que se imagina e decorre também das falhas nos processos topográficos executados 
durante obras, ou má-fé em alguns casos, que criam incoerências na disposição e 
dimensão do que foi edificado em relação ao que estava documentado nos registros 
oficiais. 

Expõe-se, portanto, um ciclo que agrega falhas e compromete o ordenamento da 
estrutura territorial urbana do país: execução equivocada da medição ou locação das 
parcelas, documentação legal incoerente ou inexistente e cartografia cadastral (legal) 
omissa ou enganosa. Tais condições, em conjunto ou isoladas, deveriam preocupar 
os gestores, principalmente na esfera municipal, onde as mudanças efetivamente 
acontecem, pois ao se planejar adequações para o município sobre uma base falha, 
inevitavelmente são gerados imbróglios em vez de soluções. 

Ocorre que nas áreas urbanas, para a finalidade que se aplicam os editais que 
tratam de base municipal – invariavelmente para arrecadação do Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU) – a prática para elaboração da base cartográfica sobre 
o real atende a formulação tributária, uma vez que este tipo de levantamento da 
cidade confere eficiência, mas tão somente ao processo arrecadatório (REYDON; 
FERNANDES; TELLES, 2015). 

De outro lado, mas pelo mesmo motivo, a ausência ou falha nos registros 
cadastrais das parcelas públicas cabe à inexistência de tributação sobre estes 
elementos, que acabam esquecidos nos editais publicados. Desta forma não se 
reúnem dados sobre arruamento, parques, rios, lagoas, etc., nos mapas que muitas 
prefeituras dispõem como base técnica para planejamento e gestão, fato que reforça 
que o cadastro praticado por muitos municípios atende principalmente às finalidades 
tributárias. 

Para minimizar a condição urbana limitada e desorientada juridicamente no 
Brasil, Carneiro, Erba e Augusto (2012) mencionam que o Ministério das Cidades, 
então órgão do poder executivo federal, estabeleceu critérios para alinhar a instituição 
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do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) pelos municípios. Neste contexto, o CTM 
é o “inventário territorial oficial e sistemático do município e será embasado no 
levantamento dos limites de cada parcela, que recebe uma identificação numérica 
inequívoca” (BRASIL, 2009). A partir desta premissa, formalizada na Portaria 
Ministerial nº 511/2009 a importância de um material cartográfico confiável, detalhado 
ao nível parcelário e documentado em registro, passa a ser fundamental para que se 
disponha de conteúdo compatível com a exigência necessária para se propor ações 
sobre o planejamento do território.

 Para o direito, por ser uma norma infralegal, a Portaria publicada pelo Ministério 
das Cidades não tem poder de gerar direitos ou obrigações aos legisladores 
municipais; entretanto, segue sendo uma normativa considerada como referência 
para o delineamento ou atualização dos sistemas cadastrais. Desde sua publicação, 
a Portaria Ministerial nº 511/2009, determina que o mapeamento seja parcelário 
(CARNEIRO; ERBA; AUGUSTO, 2012), e a parcela cadastral passou a representar a 
menor unidade do cadastro, definida como uma parte contígua da superfície terrestre 
com regime jurídico único. 

Na propriedade pública, as parcelas territoriais, ainda que possam constar 
delineadas nos mapas cadastrais, pouco têm sido objeto de registro nos levantamentos 
municipais. Mesmo representando parte da superfície do território e cabendo registro 
de propriedade pelo município, praticamente nenhuma via pública, canteiro, parque, 
rios, lagoas, praias, possui inscrição imobiliária, tampouco matrícula, requisitos 
básicos para que possam de fato constar no mapa cadastral, não meramente como 
delimitação aproximada, mas como parcela pertencente ao município. Tais feições 
pertencem tacitamente à municipalidade, mas os registros inexistem e por esse 
motivo não se somam à área municipal quando se contabilizam as parcelas que 
compõem o município. 

De maneira geral, a ausência de registro legal de logradouros permite que                    
a base relacional de propriedade do cadastro se perca, tornando nula a identificação 
das vias e ruas como parcelas que possuem objetos territoriais associados. Este tipo 
de ausência aumenta a invisibilização das parcelas pertencentes à municipalidade, 
relegando a elas a utilização sem regramentos e aos cidadãos que a utilizam a 
insatisfação com o tratamento ofertado aos bens públicos. Exemplo disto pode ser 
observado na Figura 1, que apresenta a ocupação irregular de parcelas de logradouros 
pertencentes ao poder público e que estão ausentes do olhar regulatório dos gestores. 
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Este tipo de ocupação irregular também é observado em outros imóveis municipais, 
quando desocupados por um longo período. 

Figura 1 - Casas construídas no arruamento no estado do Rio de Janeiro

Fonte: Peixoto (2020).

Para Hasenack (2013), o cadastro reproduzido há anos nas prefeituras 
não considera os logradouros e outras áreas públicas como parcelas territoriais 
cadastráveis. Há poucos anos, bens públicos, não apenas imóveis, não eram 
registrados, dificultando o processo de reconhecimento jurídico de cada porção do 
território (MOURA; SANTANA, 2014)

A constituição do Cadastro de Logradouros é uma forma de atender a este 
requisito. Cada parcela que compõe o município – inclusive os bens públicos –
deve estar vinculada ao Registro de Imóveis (RI) a partir da identificação numérica 
inequívoca. Ou seja, os registros vinculativos à parcela, contidos no mapa cadastral, 
devem espelhar aquilo que se encontra no Registro de Imóveis do município ou 
da comarca responsável por este, nos termos do Art. 9º da Portaria Ministerial nº 
511/2009, que determina que “as informações contidas no CTM e no RI devem ser 
devidamente coordenadas e conectadas por meio de troca sistemática de dados 
(…)” (BRASIL, 2009).
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A vinculação das parcelas com a respectiva matrícula é fundamental, mas 
pouco especificada ou inexistente nos editais lançados com propósito de estabelecer 
o cadastro municipal. A segurança jurídica depende de um cadastro organizado para 
que atenda demandas administrativas e judiciais, devendo estar ligado ao Registro 
de Imóveis, de modo a ser aplicado como instrumento de ordenamento territorial e 
regularização fundiária, nos termos do Art. 24 da Portaria Ministerial nº 511/2009. 

Neste contexto, tratando-se especificamente sobre o arruamento e/ou 
logradouros, o cadastro municipal, da forma como vem sendo feito, torna-se ineficiente 
para planejar ações de mobilidade na cidade e tantas outras demandas que exigem a 
variável deslocamento como um dos critérios para potencializar análises e torná-las 
mais contundentes. 

EDITAIS: FIM DO PROBLEMA CADASTRAL?

Muitos gestores municipais têm percebido a importância de dispor de um mapa 
cadastral e para tanto têm lançado editais para contratação de serviços que tenham 
por objetivo apresentar mapas que representem todas as feições da municipalidade, 
ainda que não se saiba ao certo do que se trata ou como estas informações serão 
utilizadas adequadamente no planejamento urbano. Devido à especificidade 
do assunto, na maioria absoluta dos casos, os mapeamentos são realizados por 
empresas terceirizadas, selecionadas por processos licitatórios, e o que se obtém 
de produto do serviço contratado evidencia a fragilidade dos documentos elaborados 
pela própria interessada. 

Em muitos editais publicados pelas prefeituras percebe-se que inexistem 
critérios técnicos básicos com a finalidade de elaboração da cartografia cadastral 
municipal. Além disto, as áreas públicas muitas vezes não integram o pacote de 
requisições, uma vez que se atentam à atualização imobiliária privada, onde incidem 
tributos. Ainda que as empresas vencedoras sejam especializadas, muitas não 
compreendem a Portaria Ministerial nº 511/2009, ou ainda, quando dominam o que 
deve ser executado para cumprir de fato com o Cadastro Municipal, limitam-se à 
elaboração do que está firmado contratualmente, segundo descrito no edital, muitas 
vezes falho. Há que se mencionar que muitos editais possuem trechos expressamente 
idênticos, o que sugere o reaproveitamento de editais em diversos municípios, sem 
considerar a realidade e as especificidades de cada local. 

OLIVEIRA, F. H.; DALRI, J.C.; LIZ, M. S. M.; OLIVEIRA, R. F. Cartografia cadastral aplicada ao planejamento urbano:
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Araújo (2012) afirma que é comum termos utilizados de maneira equivocada 
nos editais, gerando confusão na definição do objeto licitado. Em alguns editais há 
menções ao termo “Cadastro Técnico Multifinalitário”, mas não existe especificação 
de como ocorrerá a integração ou o uso multifinalitário; em grande parte dos editais 
não há menção da palavra “parcela” sendo referida como imóveis construídos ou não, 
imóveis urbanos, glebas ou lotes. Nessa perspectiva, a parcela é elemento teórico 
dentro da cartografia, que nem sempre é transposto explicitamente nos documentos. 

Este trabalho de pesquisa realizou a análise de 28 editais de licitação publicados 
no estado de Santa Catarina, no período de 2016 a 2020, a fim de verificar de que forma 
a parcela é descrita, se tem cunho fiscal/arrecadatório ou se tem as características 
de uma parcela teórica, que pode ser importante para o estabelecimento de um 
sistema cadastral multifinalitário. Outro aspecto investigado foi de que forma os 
editais municipais solicitam a etapa de cadastro e recadastro dos bens municipais, 
com enfoque específico sobre os logradouros ou arruamentos, que pouco aparecem 
na forma de parcela nas bases de dados municipais. 

A lista de editais utilizados nesta pesquisa foi obtida a partir dos estudos de 
Nubiato (2019), que realizou análise de editais de licitação para a construção de 
um documento contendo os requisitos mínimos para a formulação de um sistema 
de informação territorial “ideal” para as administrações públicas municipais. Assim, 
este trabalho não esgota a análise de editais que porventura tenham sido publicados 
no mesmo período no estado de Santa Catarina e não foram objeto de análise, 
mas apresenta tendências gerais dentro das publicações. Editais recentes, não 
contemplados por Nubiato (2019), foram obtidos em pesquisa na rede mundial de 
internet, por meio das palavras-chaves e strings de busca combinados: “cadastro 
imobiliário”, “parcela”, “levantamento aerofotogramétrico”, e “planta de valores”. 

O Gráfico 1 revela que a pesquisa por editais de licitação apresentou uma 
tendência de publicação concentrada nos anos de 2017 e 2018, com maior ocorrência 
no primeiro ano; concentrando-se a quase totalidade de publicações neste período 
de dois anos da série analisada (82,14%). 
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Gráfico 1 – Histograma de frequência e percentual dos editais para execução dos 
serviços de cadastro/recadastro em Santa Catarina para ano de publicação

Fonte: Organizado pelos autores (2021).

Os motivos que explicam a demanda de atualizações nos sistemas cadastrais 
podem associar-se em parte pelo aumento na disponibilidade de recursos financeiros 
para empréstimos aos municípios. A Lei Complementar nº 101 foi fundamental para 
que os bancos públicos cooperassem para a modernização administrativa e fiscal das 
prefeituras. Associado a isso está o número de publicações de editais em municípios 
de pequeno porte em Santa Catarina, apresentado no Gráfico 2. 

OLIVEIRA, F. H.; DALRI, J.C.; LIZ, M. S. M.; OLIVEIRA, R. F. Cartografia cadastral aplicada ao planejamento urbano:
 parcelas públicas em editais municipais de licitação em Santa Catarina. 
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Gráfico 2 – Histograma de percentual dos editais para execução dos serviços de 
cadastro/recadastro em Santa Catarina pelo porte do município

Fonte: Organizado pelos autores (2021).

O predomínio de editais publicados por municípios de pequeno porte, conforme 
apresentado no Gráfico 2, denota que municípios de grande porte estão em etapas 
mais avançadas do processo de atualização dos sistemas de informação territorial 
devido a promulgação da Lei Complementar nº 101 já citada e da Lei do Estatuto das 
Cidades no início dos anos 2000.

A Tabela 1 apresenta os resultados da análise sobre a presença das parcelas 
identificadas como fiscais ou teóricas, e presença das parcelas de logradouros/
arruamentos como constituinte fiscal ou multifinalitário para as municipalidades 
catarinenses. Os dados indicam que há uma tendência de cisão no conceito de 
parcela entre os editais elaborados pelos municípios ao longo das últimas décadas, 
pois mais da metade dos municípios apresentam documentos que não abordam o 
cadastro apenas com a finalidade de aumento da arrecadação municipal (57,1%). 
Dentro deste grupo, existe diferenciação, pois o “sim/parcial” representa 62,5% dos 
editais que contemplam a parcela com viés teórico de multifinalidade. 



90

Tabela 1 – Classificação das parcelas nos editais de licitação de cadastro catarinenses

Edital Municipal
Parcela 
Fiscal

Parcela 
Teórica

Parcela de 
Arruamentos/
Logradouros

Antônio Carlos Sim – Sim/parcial

Araquari – Sim/parcial Sim

Ascurra – Sim/parcial Sim/parcial

Balneário Camboriú – Sim Sim

Balneário Rincão Sim – –

Biguaçu – Sim/Parcial –

Blumenau – Sim Sim

Curitibanos Sim – Sim

Governador Celso Ramos – Sim/parcial Sim

Guaramirim – Sim Sim

Irineópolis Sim – –

Itaiópolis Sim – –

Itapema – Sim Sim

Itapoá Sim – Sim/Parcial

Joinville – Sim Sim

Laguna – Sim/Parcial Sim

Lontras – Sim/Parcial Sim/Parcial

Major Vieira Sim – –

Piçarras Sim – Sim/Parcial

Rio do Sul – Sim/Parcial Sim

Rio dos Cedros Sim – Sim

Rodeio Sim – Sim

São João Batista – Sim/Parcial Sim/Parcial

São José do Cedro – Sim/Parcial Sim/Parcial

São Miguel do Oeste Sim – Sim/Parcial

Schroeder – Sim Sim

Tubarão – Sim/Parcial Sim

Xanxerê Sim – Sim

Fonte: Organizado pelos autores (2021).
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Curiosamente, de acordo com o levantamento realizado, os dados para 
Santa Catarina indicam que 82,1% editais apresentam a solicitação do cadastro de 
logradouros. Adendo deve ser feito quanto à exigência explícita dos logradouros 
na forma de parcelas sob propriedade do município. O uso do termo ‘parcial’                                    
na classificação dos editais (Tabela 1) denota que os documentos solicitam o 
levantamento dos logradouros ou arruamentos, mas não está explícito que será 
realizado o cadastro destes como parcela na base cartográfica em 34,7% dos editais. 

O cadastro dos logradouros é uma etapa tão essencial quanto aquela dedicada 
ao cadastro de parcelas que possuem edificações, pois permite o gerenciamento de 
diversos aspectos da infraestrutura urbana.

Considera-se minimamente necessário que os editais solicitem o                  
cadastramento dos logradouros e de seus trechos, contemplando itens como o                 
valor de metro quadrado praticado, o tipo de pavimentação existente, a presença das 
redes de infraestrutura (iluminação pública, esgotamento sanitário, rede pluvial, coleta 
de resíduos sólidos), pontos de ônibus e as linhas de cobertura, direção de trânsito da 
via e comprimento, além de todos os seus códigos identificadores associados. Alguns 
editais contemplam itens mais específicos, que podem ser alvo do cadastro quando 
pertinentes, como presença de semáforos, lombadas, faixa de pedestres, câmeras 
de monitoramento, radares e sinalização vertical (placas de trânsito). O mapeamento 
sistemático de todas as parcelas públicas ou privadas que compõem um município 
deve vir a ser premissa básica para as proposições de editais licitatórios municipais  
para que seja possível implementar o Cadastro Multifinalitário, contribuindo desta 
forma com meios de se alcançar um ideal em planejamento territorial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os editais de licitação publicados no estado de Santa Catarina e seus termos de 
referência associados apresentam tendências positivas quanto à forma com que os 
objetos de mapeamento vêm sendo descritos. Percebe-se que existe convergência 
quanto à necessidade de se realizar o cadastro considerando o conceito formal de 
Parcela Cadastral, não apenas para fins arrecadatórios. Municípios de pequeno 
porte têm avançado no lançamento de editais conciliando o entendimento de que a 
parcela é a unidade básica do planejamento, e tudo que orbita no seu entorno ou que 
tangencia seus limites deverá ser mapeado nos cadastros para fins de gestão. 
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O espaço urbano não se concentra apenas nas parcelas privadas, mas sim na 
contiguidade e nos fluxos que existem entre estas e as parcelas públicas e todos os 
itens de infraestrutura e equipamentos urbanos que elas possuem. O mapeamento 
de arruamentos, apesar de ser solicitado em quase todos os termos de referência, 
ainda é feito sem uma finalidade concreta. Realiza-se porque é necessário mapear 
as vias de circulação, mas ainda é pequeno o entendimento de que arruamentos 
são parcelas que devem ter seu registro completo juridicamente atividades diárias. 
Sugere-se que os gestores mapeiem de forma consistente os arruamentos, e todos os 
seus itens complementares, como pavimentação, redes de infraestrutura associadas, 
presença de mobiliário urbano no entorno, pois são itens fundamentais para estudos 
e planos de mobilidade urbana, tema recorrente em publicações na literatura. 

Há que se considerar ainda, pela forma de redação dos editais licitatórios, que 
as equipes de gestão não possuem treinamento específico para a gestão de uma 
base cadastral multifinalitária. A qualificação educacional dos recursos humanos 
destes locais é essencial para que se apropriem dos conceitos de parcela, utilizando-
os em suas atividades diárias. Há que se considerar sempre a parcela como base de 
todo o desenho urbano, e sobreposta a ela todos os outros itens que a constituem 
e classificam. Associada à parcela sempre existirão direitos (responsabilidades e 
restrições) e pessoas, visto que o primeiro não existe sem o segundo. Todos estes 
conceitos e entendimentos são itens básicos e devem compor a formulação de     
editais licitatórios qualificados o suficiente para suprir a gestão multifinalitária do 
espaço urbano. 
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INTRODUÇÃO

Os processos de crescimento populacional e expansão urbana, quando atrela-
dos a adequada ocupação espacial e ao desenvolvimento social e econômico, resul-
tam em condições favoráveis aos habitantes de uma cidade. Entretanto, na realidade 
brasileira são restritos os exemplos de municípios onde tais situações ocorrem con-
comitantes, e devido a isso são frequentes os impactos socioambientais, que afetam 
especialmente os moradores de baixa renda e que habitam as áreas mais precárias 
das cidades. 

Apesar de apresentarem significativa contribuição para o desenvolvimento eco-
nômico brasileiro, nas metrópoles a deterioração da qualidade socioambiental é mais 
recorrente, em especial devido a intensidade do crescimento populacional, as desi-
gualdades socioespaciais, e a ineficácia das políticas de planejamento e gestão do 
espaço urbano. As contradições entre o desenvolvimento econômico e a deteriora-
ção das condições socioambientais, presentes nas metrópoles brasileiras, de certa 
forma contribuem para a dinamização produtiva e demográfica das cidades médias. 
Com isto, estas apresentam um contínuo processo de modernização de suas bases 
econômicas e socioculturais, passando a constituir locais com relevantes contribui-
ções para o desenvolvimento das redes urbanas em que se encontram inseridas 
(SPOSITO, 2006; CORRÊA, 2007; WHITACKER, 2007; CONTE, 2013; BATELLA, 
2019). Mas, ao mesmo tempo em que se reproduzem aspectos positivos, alguns 
impactos socioambientais também passaram a incidir nas mais diversas cidades mé-
dias, assim como problemas relacionados ao trânsito, insegurança, déficit imobiliário, 
dentre outros.
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As cidades médias podem ser estipuladas, de acordo com Amorim Filho (1976) 
apud Amorim Filho & Rigotti (2002, p. 4-5), pelas presenças dos seguintes atributos:

• Interações constantes e duradouras tanto com seu espaço regional, quanto 
com aglomerações urbanas de hierarquia superior; 

• Tamanhos demográficos e funcionais suficientes para que possam oferecer 
um leque bastante largo de bens e serviços ao espaço microrregional a elas 
ligado; 

• Capacidade de receber e fixar os migrantes de cidades menores ou da zona 
rural, através do oferecimento de oportunidades de trabalho, funcionando, 
assim, como pontos de interrupção do movimento migratório na direção das 
grandes cidades, já saturadas; 

• Condições necessárias ao estabelecimento de relações de dinamização 
com o espaço rural microrregional que as envolve; 

• Diferenciação do espaço intraurbano, com um centro funcional já bem indi-
vidualizado e uma periferia dinâmica, evoluindo segundo um modelo bem pa-
recido com o das grandes cidades, isto é, através da multiplicação de novos 
núcleos habitacionais periféricos; 

• Aparecimento, embora evidentemente em menor escala, de certos proble-
mas semelhantes aos das grandes cidades, como, por exemplo, a pobreza 
das populações de certos setores urbanos. 

Na área de estudo deste trabalho, a Macrorregião de Planejamento do Sul de 
Minas, está em curso, desde os anos setenta do século XX, um considerável proces-
so de crescimento populacional nas cidades médias. Os municípios mais populosos 
e de maior expressividade na rede urbana regional, Poços de Caldas, Pouso Alegre, 
Varginha, Passos, Lavras e Itajubá, vêm apresentando notória expansão em suas 
bases produtivas, que é evidenciada pelo aumento da produção industrial, a diversifi-
cação dos serviços, das opções culturais e de entretenimento e dos estabelecimentos 
comerciais, além do acréscimo nos rendimentos de seus moradores. Todavia, este 
crescimento necessita ser democrático e acompanhado por medidas de planejamen-
to e gestão do espaço urbano, do contrário poderá intensificar os impactos negativos 
aos moradores e ao meio ambiente destes municípios.

Tendo em vista tais situações, o presente trabalho tem como objetivo demons-
trar o crescimento populacional nas cidades médias da Macrorregião de Planejamen-
to do Sul de Minas e elucidar algumas consequências disto nas dinâmicas socioes-
paciais destas cidades. Para tanto, em primeiro momento será realizada uma breve 
discussão teórica a respeito do processo de urbanização no Brasil e a inserção das 
cidades médias neste contexto; a seguir, fazendo usos de dados secundários e de 
estudos sobre a rede urbana, serão demonstrados o ritmo de crescimento popula-

ANDRADE, A. C. Dinâmicas socioespaciais decorrentes do crescimento populacional e da expansão urbana em 
cidades médias do sul de Minas.  
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cional nas cidades médias estudadas e seus papeis na rede urbana regional. Por 
fim, serão elucidadas algumas dinâmicas socioespaciais que ocorrem nas cidades 
médias do Sul de Minas e que são decorrentes dos processos de crescimento popu-
lacional e de expansão urbanas, assim como de dinâmicas econômicas e sociocul-
turais que nelas incidem.

A URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E A CRESCENTE IMPORTÂNCIA DAS 
CIDADES MÉDIAS 

Nos países “em desenvolvimento”, segundo Torres (1982), o crescimento eco-
nômico não se distribui equitativamente nem em termos espaciais nem sociais, o 
que resulta em desequilíbrios regionais. Devido a isto, ocorreu um significativo des-
locamento populacional em direção às cidades mais desenvolvidas economicamente 
destes países, especialmente a partir de meados do século XX. Nesta conjuntura, 
mesmo apresentando certos problemas advindos do crescimento acelerado, da falta 
de planejamento urbano, e de suas desigualdades sociais internas, as cidades foram 
os locais onde os migrantes podiam adquirir melhores condições de infraestrutura de 
saúde, e maiores opções de emprego, renda e formação profissional (GÜELL, 1997).

Apesar de haver uma expressiva diferença nas taxas de crescimento vegeta-
tivo entre as regiões brasileiras, os fluxos migratórios desempenharam, e desempe-
nham, papeis fundamentais na distribuição espacial da população no Brasil. Em ter-
mos inter-regionais, a migração de pessoas procedentes especialmente dos estados 
nordestinos, em direção aos centros urbanos mais desenvolvidos da região Sudeste, 
foi intensa no período entre as décadas de trinta e oitenta do século XX, tendo redu-
zido nas últimas décadas (MATOS, 2003; BRITO, 2009). O êxodo rural, com origem 
na própria região, constituiu outro importante fator para o crescimento acelerado das 
cidades sudestinas; a migração campo-cidade se deu pela modernização e meca-
nização da agricultura, a pressão demográfica em algumas áreas, a concentração 
de terra, e os baixos rendimentos de parte dos produtores rurais (OLIVEN, 1982; 
MARTINE, 1995), mas também devido às aspirações pessoais de indivíduos que 
associavam os empregos nas cidades como mais rentáveis e mesmo agradáveis 
(MALASSIS, 1973). 

O destino da maior parte dos migrantes foi, até o início da década de oitenta do 
século XX, para as regiões metropolitanas, como as de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, dentre outras, devido à concentração das atividades econômicas nes-
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tes locais. Os progressos econômicos das metrópoles possibilitaram os processos de 
mobilidade espacial e de mobilidade social para milhões de brasileiros provenientes 
dos espaços rurais e das pequenas cidades, mesmo que a princípio estas pessoas 
atravessassem dificuldades de adaptação econômica e sociocultural (BRITO, 2009). 

Entretanto, Matos (2003) afirmou que, a partir da década de oitenta do século 
passado, teve início uma mudança no padrão de deslocamento migratório brasileiro, 
que passou a se dirigir também para as cidades médias, seja por meio dos desloca-
mentos de longa distância, ou, especialmente, dos provenientes das próprias regiões 
onde as cidades médias estão inseridas. Para o autor, o desenvolvimento econômico 
e a geração de empregos nas cidades médias, assim como a relativa estagnação 
demográfica (e mesmo econômica), e a queda na qualidade de vida nas metrópoles, 
foram fatores que contribuíram para a diversificação das áreas receptoras de migran-
tes no Brasil. 

Baeninger (1998) descreveu que houve também uma mudança no perfil e nos 
interesses dos migrantes:

Pode-se dizer que, nos anos oitenta, os movimentos migratórios mudaram 
de direção, de composição e de sentido. De grandes movimentos de longa 
distância, particularmente os movimentos rurais-urbanos interestaduais, que 
prevaleceram até os anos setenta, passou-se para os movimentos urbanos-
-urbanos inter e intrarregionais. De uma migração predominante da pobreza, 
hoje os fluxos migratórios envolvem também desde a classe média, que quer 
se refugiar da poluição e da violência, os profissionais liberais, os estudantes, 
até a população idosa que, depois de aposentada, retorna a seu lugar de pre-
ferência (BAENINGER, 1998, p.73).
 

Se inicialmente os destinos dos migrantes para as áreas urbanas foram, majori-
tariamente para municípios e/ou regiões que estavam se industrializando, atualmen-
te há significativa afluência de migrantes, também, para os centros com importantes 
funções administrativas, agropecuárias, universitárias, comerciais e turísticas. Em 
decorrência destes processos, gradativamente as cidades médias aumentaram suas 
importâncias na distribuição espacial da população brasileira e nas dinâmicas econô-
micas regionais e nacionais, conforme citaram Andrade e Serra (1999) e Baeninger 
(2003). São exemplos de cidades médias com significativo crescimento populacional 
nas últimas décadas: Ribeirão Preto, Sorocaba e São José dos Campos em São 
Paulo, Uberlândia, Juiz de Fora e Montes Claros em Minas Gerais, Londrina Maringá 
e Cascavel no Paraná, Feira de Santana e Vitória da Conquista na Bahia, Anápolis e 
Rio Verde em Goiás, Rondonópolis em Mato Grosso, Santarém e Marabá no Pará, 
dentre outras. 

ANDRADE, A. C. Dinâmicas socioespaciais decorrentes do crescimento populacional e da expansão urbana em 
cidades médias do sul de Minas.  
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As dinâmicas demográficas e econômicas resultam em consequências posi-
tivas para as cidades médias, como a diversificação do comércio e das prestações 
de serviços, a implantação e expansão de universidades e centros de pesquisas, e 
a difusão de distintas práticas socioculturais, fatores estes que beneficiam a “capital 
regional” e sua área de influência. Em contrapartida, a expansão urbana sem pla-
nejamento e as desigualdades socioeconômicas provocam impactos negativos na 
qualidade de vida dos moradores destas cidades, tais como o déficit habitacional, o 
aumento da insegurança, a inexistência e/ou a sobrecarga dos equipamentos públi-
cos; e aos recursos naturais, como a poluição do solo, água e ar, o desmatamento de 
vegetações nativas, a ocupação em áreas inaptas ao crescimento urbano, a imper-
meabilização do solo, os desvios de cursos d’água, dentre outros.

CRESCIMENTO POPULACIONAL EM CIDADES MÉDIAS DO SUL DE          
MINAS E A REDE URBANA REGIONAL

 A Macrorregião de Planejamento do Sul de Minas, com população de 2,588              
milhões de habitantes (IBGE-2010), está localizada entre as três maiores aglome-
rações urbanas do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A economia 
regional é significativamente diversificada, e tem como principais atividades a agro-
pecuária (pecuária leiteira, café, cereais e frutas), as indústrias (material de trans-
porte, eletro-eletrônica, mecânica, têxtil e alimentícia) e o comércio e prestações de 
serviços (turismo, educação, saúde, transporte e administração).   

Carvalho et al (2002) e Brito & Horta (2002) descreveram que o crescimento e a 
diversificação da economia mineira, especialmente após a década de setenta, foram 
acompanhados pela necessidade de mão de obra, sobretudo nas regiões mais dinâ-
micas, como a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Sul de Minas e o Triângulo 
Mineiro, e estes fatores motivaram a afluência de migrantes para estas áreas. No 
caso específico do Sul de Minas, o processo de desconcentração industrial, que se 
deu principalmente a partir da região metropolitana de São Paulo, resultou em signi-
ficativos investimentos financeiros na região, em especial devido à proximidade com 
os principais centros consumidores brasileiros, as infraestruturas urbanas existentes, 
e, também, pela duplicação da rodovia Fernão Dias, que favoreceu o crescimento 
das cidades localizadas nas suas circunvizinhanças, como exemplos Pouso Alegre, 
Lavras e Varginha (DINIZ & CROCCO, 1996) .
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A rede urbana sulmineira historicamente é estruturada em cidades médias, 
sendo os municípios de Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre, Passos, Lavras e 
Itajubá, os mais populosos e com maior infraestrutura socioeconômica (FIGURA 1). 
Por um critério eminentemente demográfico, estas poderiam ser consideradas como 
as “cidades médias” da região. Mas, além do contingente populacional, os critérios 
econômicos e locacionais também são fundamentais para a definição das cidades 
médias, e, devido a isso, estas mencionadas cidades sulmineiras assim foram clas-
sificadas em diversas pesquisas científicas (IBGE: Regiões de Influência das Cida-
des – 1966, 1978, 1993, 2007, 2018; CASTRO, 2000; EGLER, 2001; NOGUEIRA & 
GARCIA, 2007; AMORIM FILHO et al, 2007; ANDRADE, 2014). 

Figura 1 – Espacialização das cidades médias do Sul de Minas.

Fonte: Governo de Minas Gerais, Caderno Regional do Sul de Minas (2014), adaptado pelo autor.

As cidades médias do Sul de Minas, tal qual aconteceu em outras regiões 
do Brasil e de Minas Gerais, apresentaram significativo crescimento populacional                      

ANDRADE, A. C. Dinâmicas socioespaciais decorrentes do crescimento populacional e da expansão urbana em 
cidades médias do sul de Minas.  
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municipal, decorrente tanto do crescimento vegetativo, quanto pela atração de afluên-
cias de migrantes (TABELA 1). 

     
Tabela 1 – Crescimento populacional em municípios do Sul de Minas (1970-2010).

Município 1970 1991 2010 2010/1970

Poços de Caldas 58.476 109.788 152.496 161%

Pouso Alegre 38.072 81.792 130.586 243%

Varginha 44.002 87.976 123.120 180%

Passos 55.780 84.294 106.313 91%

Lavras 45.232 65.670 92.171 104%

Itajubá 52.290 74.866 90.679 73%

Fonte: Censos Demográficos do IBGE (1970, 1991, 2010).
 

O ritmo de crescimento dos principais municípios do Sul de Minas apresentou 
diferenças nítidas, entre Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas, onde ocorreu 
com maior intensidade, e Passos, Lavras e Itajubá, com crescimento menos acentua-
do no período (1970-2010). Da mesma maneira como incidiu em outros municípios 
de Minas Gerais e do Brasil, o crescimento populacional foi mais significativo nas 
áreas urbanas das localidades selecionadas (TABELA 2).

Tabela 2 – Crescimento da população urbana em municípios do Sul de Minas                      
(1970 -2010).

Município 1970 1991 2010 2010/1970

Poços de Caldas 52.452 104.957 148.785 184%

Pouso Alegre 29.208 74.267 119.602 309%

Varginha 36.565 82.169 119.099 226%

Passos 39.603 73.925 100.866 155%

Lavras 35.823 60.482 87.835 145%

Itajubá 42.825 68.726 82.785 93%

Fonte: Censos Demográficos do IBGE (1970, 1991, 2010).

ANDRADE, A. C. Dinâmicas socioespaciais decorrentes do crescimento populacional e da expansão urbana em 
cidades médias do sul de Minas.  
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A diferença no ritmo de crescimento da população urbana dos municípios estu-
dados é significativa, especialmente entre Pouso Alegre e Itajubá, situados na bacia 
do rio Sapucaí. Apesar da pequena distância que separa estas duas cidades (60 
quilômetros), elas apresentaram diferentes dinâmicas demográficas, econômicas e 
regionais no decorrer das últimas décadas. Pouso Alegre, localizada às margens da 
rodovia Fernão Dias, recebeu consideráveis investimentos industriais, e possui em 
sua região de influência municípios com expressiva dimensão populacional e econô-
mica, como Santa Rita do Sapucaí, Ouro Fino, Extrema, São Gonçalo do Sapucaí, 
Jacutinga e Cambuí, aspecto este que também favorece o desenvolvimento dos seus 
setores comercial e de prestação de serviços. Por sua vez, Itajubá polariza municí-
pios de economias um tanto estagnadas, onde se destaca apenas o município de 
Paraisópolis, que progressivamente também apresenta maior integração com Pouso 
Alegre, localizada à mesma distância (ANDRADE, 2014).  

O menor ritmo de crescimento de Itajubá, se comparado às outras cidades 
médias do Sul de Minas, é decorrente do saldo migratório, pois, de acordo com Car-
valho (2013), Itajubá apresentou saldo positivo no período entre 1986 e 1991, mas 
saldo migratório negativo entre os períodos de 1995-2000 e 2005-2010, enquanto 
as demais cidades médias sulmineiras apresentaram saldos positivos em todos os 
referidos períodos (exceto Passos entre 2005-2010), tendo destaque Pouso Alegre, 
onde este índice foi superior a 5.000 pessoas em todos os quinquênios analisados 
pelo autor. 

A diferenciação no ritmo de crescimento populacional, assim como nas dinâ-
micas econômicas e socioespaciais que incidiram na macrorregião do Sul de Minas, 
resultou em uma considerável alteração na posição hierárquica destas cidades no 
conjunto do estado de Minas Gerais. De acordo com Amorim Filho, Rigotti & Campos 
(2007), todas estas localidades abordadas no presente trabalho eram consideradas 
como “cidades médias de nível superior” no ano de 1999; já em 2006, Poços de Cal-
das, Pouso Alegre, Varginha e Passos se mantiveram no mesmo nível hierárquico 
anterior, enquanto Itajubá e Lavras foram para uma categoria inferior, a de “cidades 
médias propriamente ditas”. Esta situação reflete também os menores dinamismos 
econômicos e demográficos de Itajubá e de Lavras, e mesmo das suas regiões de 
influência, se comparadas aos das regiões polarizadas pelas cidades que se manti-
veram no nível hierárquico superior (ANDRADE, 2014).

ANDRADE, A. C. Dinâmicas socioespaciais decorrentes do crescimento populacional e da expansão urbana em 
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Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas são classificadas, na rede urbana 
regional, como “Capital Regional C”, Passos e Lavras estão na categoria de “Centro 
Sub-Regional A”, por sua vez Itajubá é um “Centro Sub-Regional B” (IBGE: Regiões 
de Influências das Cidades, 2018). Estas cidades apresentam estruturas comerciais 
com significativa diversificação e estruturas de serviços de educação, saúde, entrete-
nimento, financeiros, comunicações e transportes que atraem moradores da região.

DINÂMICAS SOCIOESPACIAIS NAS CIDADES MÉDIAS DO SUL DE          
MINAS

Há considerável inter-relação entre o desenvolvimento econômico e o cresci-
mento demográfico nos contextos regional e nacional. E esta situação também fa-
vorece a atração de migrantes por parte dos municípios e regiões que apresentam 
mais dinamismo, como são os casos das cidades médias do presente estudo (CAR-
VALHO, 2013). 

Sendo o Sul de Minas a macrorregião com segundo maior produto interno bru-
to do estado de Minas Gerais (GMG, 2014), e tendo estas localidades analisadas 
como importantes centros industriais, comerciais e de prestações de serviços, há 
consideráveis possibilidades de consolidarem aglomerações urbanas que envolvam 
as cidades médias e outras do entorno, como já se presenciam, por exemplo, em 
Varginha (MANOEL, 2019), Itajubá e Pouso Alegre (ANDRADE, 2014). E tal quadro 
fomenta e fomentará o aumento da migração pendular de pessoas provenientes das 
cidades menores e espaços rurais em direção às cidades médias, o que tornará as 
situações socioambientais e socioespaciais mais complexas, já que necessitará de 
ações intermunicipais para minimizar possíveis impactos decorrentes do crescimen-
to populacional, da expansão e do adensamento dos espaços urbanos, assim como 
dos maiores fluxos de veículos, mercadorias e pessoas.

O crescimento populacional nas cidades médias estudadas foi um tanto signifi-
cativo, mesmo havendo certas diferenças em termos de intensidade entre elas, como 
abordado anteriormente neste artigo. Porém, por fatores econômicos, espaciais, so-
cioculturais, e, também, da difusão e expansão dos sistemas de transportes, todas 
estas cidades apresentaram considerável expansão urbana. Assim, passou a haver 
uma crescente divisão dos espaços cotidianos de trabalho, lazer, moradia, encontro 
social, educação, consumo (...), e os moradores das cidades médias, mas também 

ANDRADE, A. C. Dinâmicas socioespaciais decorrentes do crescimento populacional e da expansão urbana em 
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de sua hinterlândia, passaram a usar de variadas áreas dos espaços urbanos e re-
gionais de acordo com seus interesses, possibilidades e necessidades. 

Por razões históricas, socioespaciais, econômicas, ambientais e de status so-
cial, em todas as cidades médias do Sul de Minas coexistem o centro original, com 
maior adensamento e verticalização das construções e com predomínio de ativida-
des do setor terciário; as áreas pericentrais, constituídas especialmente por áreas de 
usos mistos (moradias, comércio, serviços...); e as áreas periféricas, algumas ocupa-
das por populações de alta renda, inclusive em condomínios residenciais fechados, 
mas também as periferias ocupadas por populações de menores rendimentos, em 
bairros com imóveis de menor valor mercantil, e com maiores precariedades so-
cioambientais. A expansão urbana e as mudanças econômicas destas cidades tam-
bém favoreceram novas dinâmicas socioespaciais, como a formação de subcentros 
terciários e a implantação de shopping centers, sendo que estes existem nas cidades 
de Poços de Caldas, Varginha, Lavras e Pouso Alegre. 

Com relação a mobilidade urbana é importante mencionar que os deslocamen-
tos dos moradores de condomínios fechados, por motivações diversas, como traba-
lho, consumo de produtos e serviços, e encontros sociais, são realizados majoritaria-
mente por veículos particulares, o que faz com o que os processos de periferização 
e de segregação socioespacial sejam decorrentes de opções pessoais. E a escolha 
por residir nestes condomínios, algo recente no contexto regional, é comumente fa-
vorecida pelas existências de estruturas como avenidas e vias expressas, que os 
interligam com os espaços de maior centralidades dentro da cidade, por razões pro-
dutivas, de consumo, entretenimento e práticas sociais. Por sua vez, aos habitantes 
relegados às periferias distantes e de maior precariedade, se os imóveis são mais 
acessíveis, o mesmo não se pode dizer com relação aos espaços mais valorizados 
da cidade por suas funcionalidades e status social.

 Esta situação, também partilhada por outras cidades médias brasileiras, refle-
te a fragmentação das cidades de acordo com as classes sociais que apropriam de 
seus diferentes espaços. Porém, é pertinente salientar que a ocupação dos espaços 
valorizados pelas classes econômicas mais favorecidas, resulta, em diversos casos, 
nas cidades médias e especialmente nas metrópoles, na ocupação de áreas inap-
tas para a urbanização pelas classes sociais com menores recursos financeiros, e, 
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cidades médias do sul de Minas.  



105

PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS E CONTEXTOS: 
CONSENSOS, POSSIBILIDADES E CONTROVÉRSIAS

com isto, há a ocorrência de significativos impactos socioambientais, a exemplos de 
deslizamentos de encostas e enchentes, que afetam com maior intensidade as áreas 
menos valorizadas das cidades, habitadas principalmente pelas populações mais 
pobres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de urbanização ocorrido no país, que foi intensificado a partir de 
meados do século XX, fez com que várias cidades apresentassem taxas de cresci-
mento populacional incompatíveis com suas características ambientais, como acon-
teceu no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas também em outras metrópoles e cida-
des médias. A desigualdade social colabora para a expressiva segregação do espaço 
urbano, entre os bairros nobres e os bairros pobres. Além disso, a negligência e a 
ineficiência do poder público favoreceram o aparecimento e a consolidação de re-
correntes impactos socioambientais, que afetam especialmente as populações com 
menores rendimentos financeiros, que muitas vezes ocupam as áreas mais precárias 
dos espaços urbanos. 

Os municípios de Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Passos, Lavras 
e Itajubá apresentam indicadores socioambientais consideravelmente mais satisfa-
tórios que as médias estadual e nacional (Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil, 2013). Se por um lado o crescimento populacional proporcionou benefícios 
aos moradores destes municípios e de suas áreas de influência, como o incremento 
da economia, e a diversificação cultural e dos serviços públicos e privados, por outro 
lado pode intensificar os impactos socioambientais, tais como a degradação dos re-
cursos naturais, o déficit habitacional e o aumento das desigualdades socioespaciais. 

O planejamento e a gestão dos espaços urbanos, e especialmente a redu-
ção das desigualdades socioeconômicas, nas cidades médias aqui apresentadas, 
assim como em diversas outras do território brasileiro, devem ser prioritários, para, 
assim, resultar em melhorias na qualidade de vida de seus moradores e na correta 
utilização dos recursos naturais e construídos. Porém, é fundamental salientar que é 
perceptível na mídia regional, e nas ações e nos discursos das administrações públi-
cas municipais, o maior interesse pelos crescimentos populacional e econômico, em 
detrimento da organização dos espaços urbanos e da redução das desigualdades 
socioeconômicas e dos impactos ambientais; tal quadro, recorrente nas mais distin-
tas regiões brasileiras, merece notório cuidado, afinal há múltiplas evidências das 
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mazelas às populações, ao ambiente e as paisagens nas cidades brasileiras, o que 
confirma o equívoco da ideia que “crescer” necessariamente significa “desenvolver”. 

REFERÊNCIAS 

AMORIM FILHO, O.B; RIGOTTI, J.I.R. Os limiares demográficos na caracterização 
das cidades médias. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 
13. Anais... Belo Horizonte: ABEP, 2002. pp. 1-22.

AMORIM FILHO, O.B; RIGOTTI, J.I.R; CAMPOS, J. Os níveis hierárquicos das cida-
des médias de Minas Gerais. Revista Ra’ega, n.13, p. 7-18. 2007.

ANDRADE, A.C. Pouso Alegre (MG): Expansão urbana e as dinâmicas socioes-
paciais em uma cidade média. 2014. 299 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Pro-
grama de Pós-Graduação em Geografia – UNESP, Rio Claro, 2014.

ANDRADE, T.A.; SERRA, R.V. O recente desempenho das cidades médias no 
crescimento populacional urbano brasileiro. Revista Brasileira de Estudos da 
População, v. 16 (1/2), p. 19-42, 1999.

BAENINGER, R. Deslocamentos populacionais, urbanização e regionalização. 
Revista Brasileira de Estudos da População v. 15 (2), p. 67 - 81, 1998.

-------------------. Redistribuição espacial da população e urbanização: mudanças e 
tendências recentes. In: GONÇALVES, M.F; BRANDÃO, C.A; GALVÃO, A.C (orgs.) – 
Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: 
Edunesp/Anpur, 2003. p. 271 - 288.

BATELLA, W. CIDADES MÉDIAS: DA MULTIPLICIDADE DE DEFINIÇÕES À BUSCA 
DE SEUS LIMIARES. Caminhos de Geografia, v. 20, n. 20, 2019, p.196-214. 

BRITO, F.R.A; HORTA, C.J.G. Minas Gerais: crescimento demográfico, migrações e 
distribuição espacial da população. In: SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA, 
10.. Anais... Belo Horizonte: Cedeplar/UFMG, 2002. p 236-252.

BRITO, F.R.A. Migrações Internas no Brasil: um ensaio sobre os desafios teóri-
cos recentes. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2009. 20 p.

CARVALHO, J.A.M. (et al). Minas Gerais, uma nova região de atração populacional. 
In: PAULA, João Antônio de; CARVALHO, José Alberto Magno de (org.). SEMINÁRIO 
20 ANOS DO SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA - 1982-2002. Anais... 
Belo Horizonte: UFMG, 2002, v. 3, p. 239-262.

ANDRADE, A. C. Dinâmicas socioespaciais decorrentes do crescimento populacional e da expansão urbana em 
cidades médias do sul de Minas.  



107

PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS E CONTEXTOS: 
CONSENSOS, POSSIBILIDADES E CONTROVÉRSIAS

CARVALHO, R. C. As migrações nas cidades médias de Minas Gerais e seus 
impactos no crescimento e na composição por sexo e idade da população no 
período 1980-2010. Dissertação (Mestrado em Geografia). UFMG/Cedeplar, Belo 
Horizonte, 2013. 

CASTRO, J.F.M. Caracterização espacial do Sul de Minas e entorno utilizando-
se o modelo potencial e a análise de fluxo em sistemas digitais: uma proposta 
metodológica. 2000. 157 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-
Graduação em Geografia – Unesp, Rio Claro 2000.

CONTE, C.H. Cidades médias: discutindo o tema. Sociedade e Território, v. 25, n. 
1, p. 45-61, 2013.

CORREA, R.L. Construindo o conceito de cidade média. In: SPOSITO, M.E.B (org.). 
Cidades médias: espaços de transição. São Paulo: Expressão Popular, 2007. pp. 
23-33.

COSTA, H.S.M. Questão ambiental, população e espaço urbano: em busca de um 
novo paradigma? Questão ambiental, população e espaço urbano: em busca de um 
novo paradigma? In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 7. 
Anais... Campinas: Nepo, 1992. pp. 11-25.

DINIZ, C.C; CROCCO, M.A. Reestruturação econômica e impacto regional: o novo 
mapa da indústria no Brasil. Nova Economia, v.6 n.1, p. 77-103, 1996.

EGLER, C.A.G. Subsídios à caracterização e tendências da rede urbana do Brasil: 
configuração e dinâmica da rede urbana. Petrópolis: IPEA/IBGE/UNICAMP, 2001. 
90 p.

FIGUEIREDO, R.S.C. A dinâmica urbana de uma cidade média pela inserção 
de shopping center: o caso da cidade de Varginha-MG (Projeto de Mestrado em 
Geografia). Alfenas: UNIFAL, 2019. 12 p. 

Governo de Minas Gerais. Caderno Regional do Sul de Minas. Belo Horizonte: 
GMG, 2014. 235 p.

GÜELL, J.M.F. Planificación estratégica de ciudades. Barcelona: Gustavo Gili S/A, 
1997. 239 p.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Regiões de Influência das Ci-
dades 2018. Rio de Janeiro, 2020. 196 p.



108

MALASSIS, L. Educação e desenvolvimento rural. In: SZMRECSÁNYI, T; QUEDA, 
O. (org). Vida rural e mudança social. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1973. p. 
99 - 115.

MANOEL, L. Formação territorial e dinâmica socioeconômica na microrregião 
de Varginha – MG. 2019. 100 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa 
de Pós-Graduação em Geografia – UFSJ, São João del Rey, 2019.

MARICATO, E. Habitação e cidade. São Paulo: Atual, 1997. 79 p.

MARTINE, G. A evolução espacial da população brasileira. In: AFFONSO, R.B; SIL-
VA, P.L.B (orgs) – Desigualdades regionais e desenvolvimento. São Paulo: Fun-
dap/Edunesp, 1995. p. 61 - 91.

MATOS, R. Fluxos migratórios regionais no Brasil contemporâneo: descrição e 
análise. In: GONÇALVES, M.F; BRANDÃO, C.A; GALVÃO, A.C (orgs.) – Regiões e 
cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Edunesp/
Anpur, 2003. p. 229 - 270.

NOGUEIRA, Marly; GARCIA, Ricardo Alexandrino. A inserção das cidades médias na 
rede urbana brasileira. Terra Plural, v.1 n.2, p. 61-71, 2007.

OLIVEN, R.G. Urbanização e mudança social no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1982. 
136p.

SILVA, E.A.; ANDRADE, A.C. A formação da zona sul de Poços de Caldas, Minas 
Gerais. Caderno de Geografia, v. 29, n. 2, p. 129-142, 2019.

SPOSITO, M.E.B. Loteamentos fechados em cidades médias paulistas. In: SPOSI-
TO, E.S; SPOSITO, M.E.B; SOBARZO, O. Cidades médias: produção do espaço 
urbano e regional. São Paulo: Expressão Popular, 2006. pp. 175-197.

TORRES, J.M.C. Población, desarrollo y calidad de vida. Madrid: Rialp, 1982. 491 
p.

WHITACKER, A.M. Inovações tecnológicas, mudanças nos padrões locacionais e na 
configuração da centralidade em cidades médias. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL 
DE GEOCRÍTICA, 9. Anais... Porto Alegre: UFRGS, 2007. p. 1-16.

ANDRADE, A. C. Dinâmicas socioespaciais decorrentes do crescimento populacional e da expansão urbana em 
cidades médias do sul de Minas.  



109

PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS E CONTEXTOS: 
CONSENSOS, POSSIBILIDADES E CONTROVÉRSIAS

A APLICABILIDADE DO PARCELAMENTO, 
EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS

 (PEUC) NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR
doi: 10.48209/978-65-89949-06-7

Luciana de Mello Battini
Ideni Terezinha Antonello

INTRODUÇÃO 

A década de 1980 no Brasil é considerada um marco no desencadear de movi-
mentos sociais, com destaque e foco de luta, a política urbana. Com o processo de 
abertura do Estado autoritário e democratização dos direitos, os princípios da Refor-
ma Urbana surgido na década de 1960 ressurgem com a queda do governo militar. 
Na luta pela reforma urbana estavam presentes às demandas sociais como a luta por 
moradia digna, educação, saúde, criação de infraestrutura (saneamento, transporte 
público entre outros) e contra a especulação dos imóveis urbanos (ANTONELLO, 
2013). A luta era contra as desigualdades socioespaciais que se acentuavam com o 
processo de urbanização acelerado e desorganizado no Brasil.

Esse processo de urbanização acelerado, segundo Lefebvre (2001), faz com 
que a urbanidade morra com a industrialização emergente, ao impossibilitar aos ha-
bitantes da cidade que participassem da vida urbana (que também incluía o aspecto 
político). Instala-se a divisão territorial do trabalho e a cidade se transforma em um 
meio de regulamentação e produção de mercadoria perdendo seu valor de uso. Des-
sa maneira, a cidade se torna um instrumento de acumulação de capital. Nesse sen-
tido surgem os movimentos sociais na década de 1980 para ressignificar o urbano 
no Brasil. Lefebvre (2001, p.125) destaca que o direito à cidade surge então como 
apelo ou exigência, nas palavras do autor “Trata-se do direito de priorizar o valor de 
uso, onde o espaço e o tempo são bens supremos entre os bens, onde se encontra 
a realização prático-sensível da cidade.

 A luta popular e a redemocratização citada refletiram-se na abertura para a  
participação popular no processo constituinte nacional de 1988, por meio das emen-
das populares. Essas emendas constituíam-se em propostas da sociedade civil 
para uma reforma urbana para ser inserida na Constituição de 1988. É importante                  
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destacar que desta luta foi incorporado dois artigos 182 e 183 na nova constituição, 
mesmo sendo reduzida a esses artigos, eles foram fundamentais para se avançar na 
política de desenvolvimento urbano no Brasil, particularmente salienta-se a exigência 
da elaboração de planos diretores municipais, conforme determinados critérios.

Para evitar que forças políticas locais conservadoras simplesmente ignorem o 
texto constitucional ou se aproveitem do seu caráter vago, Antonello (2013, p. 241) 
destaca que “[...] diante da necessidade de uma legislação mais forte em escala fe-
deral, é que se pautaram os debates e a atuação dos movimentos sociais que conti-
nuaram em ação para instituir uma política urbana consistente”. Dessa maneira, em 
1990, foi elaborado o Projeto de Lei 5.788/90, que tramitou até 2001 no Congresso, 
resultando na Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cida-
de. O Estatuto é o resultado da insistente participação da sociedade em busca da 
Reforma Urbana e de um planejamento e gestão do espaço urbano cada vez mais 
participativo que busque o cumprimento da função social da cidade e da propriedade 
urbana. 

A partir dessa perspectiva da construção democrática do Estatuto da Cidade e 
dos Planos Diretores participativos, foram criados instrumentos e diretrizes para um 
planejamento participativo preocupado com a população de modo que o solo urbano 
cumpra a sua função social. Com base nesse contexto histórico esta investigação 
tem como objetivo identificar de que forma consta o instrumento Parcelamento, Edi-
ficação ou Utilização Compulsórios (PEUC) no Plano Diretor de Londrina de 2008 
(PDML/2008) comparando com as prerrogativas do Estatuto da Cidade -EC (2001), 
com o intuito de verificar se este instrumento é utilizado e aplicado pela gestão urba-
na da cidade de Londrina para atingir o principal princípio do EC – a função social da 
propriedade urbana. A metodologia da pesquisa foi estruturada da seguinte forma: 
a) levantamento e análise teórica-metodológica sobre a temática a investigação; b) 
avaliação do instrumento – PEUC presente no PDML/2008; c) verificação em relação 
ao Estatuto da Cidade; d) levantamento e a análise de dados e documentos junto 
IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) para verificação 
de possíveis notificações acerca da aplicabilidade desse instrumento.

BATTINI, L. M.; ANTONELLO, I. T. A aplicabilidade do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (PEUC) 
no município de Londrina-PR. 
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O ESPAÇO URBANO E O PLANEJAMENTO URBANO

Para Correa (1989), o Espaço Urbano não é neutro, refletindo o interesse do-
minante dos agentes que produzem esse espaço, são agentes sociais concretos e 
não um mercado invisível e processos aleatórios atuando sobre o espaço abstrato. 
A partir disso, o capital se move buscando sempre otimizar a produção e gerar mais 
lucro, fazendo com que a população urbana cresça para o uso da mão de obra e que 
a cidade se expanda, tanto na perspectiva da moradia para as populações vinda do 
campo, tanto na perspectiva da periferização do centro e expansão das indústrias, do 
comércio e da população abastada para as periferias. Os agentes sociais agem de 
maneira diferente de acordo com a localidade, as condições físicas do espaço, sendo 
influenciados por relevo, solo e clima e por fatores histórico/sociais e econômicos. 
Partindo dessa perspectiva, Correa (1989) conceitua Espaço Urbano:

O espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se em primeiro momento 
de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre 
si. Tais usos definem áreas, como o centro da cidade, local de concentração 
de atividades comerciais, de serviços e de gestão, áreas industriais, áreas 
residenciais distintas em termos de forma e conteúdo social, de lazer e, entre 
outras, aquelas de reserva para futura expansão. Este complexo conjunto 
de usos da terra é, em realidade, a organização espacial da cidade, ou sim-
plesmente, o espaço urbano, que aparece assim como espaço fragmentado 
(CORRÊA, 1989, p.7).

Desse modo, a cidade se organiza de acordo com a produção capitalista e a 
função que tal sistema impõe influenciando no uso da terra. Na produção espacial 
das cidades diversos agentes sociais participam deste processo, unindo e segregan-
do grupos distintos ao mesmo tempo, mas, em diferentes escalas. 

De acordo com Corrêa, (1989) como principais agentes sociais temos, o Es-
tado que, por meio de órgãos públicos é o responsável pelo planejamento urbano 
e tende a negligenciar a equalização de acesso à terra urbana, valorizando os in-
teresses privados de outros agentes ou próprios. Agentes imobiliários, proprietários 
fundiários, e proprietários dos meios de produção também são agentes dessa terri-
torialização, ligados a este interesse privado, e os grupos sociais excluídos que são 
os antagonistas dos agentes dominantes que estão presentes na produção espacial 
principalmente em áreas periféricas.

Sobre os interesses privados no espaço urbano, Carlos (2007), destaca que os 
setores econômicos da sociedade enxergam o espaço condição de reprodução do 
lucro:
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Mas também há interesses privados dos diversos setores econômicos da so-
ciedade, que vêem no espaço a condição de realização da reprodução eco-
nômica, pois os lugares da cidade aparecem como lugares da infra-estrutura 
necessária ao desenvolvimento de cada atividade de modo a entrever uma 
equação favorável à realização do lucro. Mas cada fração de capital atua se-
gundo sua lógica (ora se contrapondo, ora se articulando para realizar, pron-
tamente, seu fim que é a reprodução constante (CARLOS, 2007, p.87).

Dessa maneira, os lugares com infraestrutura necessária ao desenvolvimento 
de cada atividade do modo de produção capitalista precisam se adequar cada vez 
mais para a otimização dessas atividades, fazendo com que o espaço urbano, como 
já citado anteriormente seja retalhado, complexo, composto por diversas variáveis 
necessárias, realizando as modificações e transformações necessárias na espacia-
lidade.

A partir disso, Carlos (2007), traz essas modificações na perspectiva de uma 
lógica revitalizadora do espaço urbano:

Esta lógica revitalizadora esvazia a dimensão da reprodução da vida - que 
foge à racionalidade homogeneizante imposta pela sociedade de consumo - e 
nega a cidade enquanto lugar que visa a realização dos desejos do cidadão 
(CARLOS, 2007, p.87).

A autora nesse trecho traz uma perspectiva acerca da reprodução da vida, des-
tacada por Lefevbre (2001) que pontuam a lógica do consumo que substitui o valor 
de uso pelo valor de troca na condição de vida urbana.  A cidade se transforma em 
um meio de regulamentação e produção de mercadoria perdendo seu valor de uso.

Disposto sobre essa complexidade do Espaço Urbano e seus agentes sociais, 
temos o Estado que, por meio do Planejamento Urbano propõe políticas de ordena-
mento e gestão territorial lidando diretamente com os interesses privados em con-
traponto com os interesses da população. Nesse sentido destaca-se a legislação 
urbanística como uma das ferramentas de ação do planejamento urbano, pautado na 
participação da sociedade para fazer frente aos interessantes dominantes na organi-
zação socioespacial.   

A respeito da legislação urbanística vigente no Brasil construída pós redemo-
cratização no Brasil, que criou as prerrogativas legais para a efetiva participação 
popular, salienta-se a participação popular na construção dos planos diretores, que 
segundo o Estatuto da Cidade devem ser participativos e democráticos. 

 O plano diretor municipal tradicional, ou seja anterior ao Estatuto da Cidade, 

BATTINI, L. M.; ANTONELLO, I. T. A aplicabilidade do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (PEUC) 
no município de Londrina-PR. 
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constituía-se no sustentáculo do regime da propriedade privada, pois se vincula as 
diretrizes impostas pelos setores conservadores da sociedade, por conseguinte a 
dinâmica da produção do espaço urbano ainda caminha na direção de inibir a aplica-
ção dos instrumentos jurídico-urbanísticos previstos no § 4º da Constituição (1988) 
como, por exemplo, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana pro-
gressivo no tempo, uma vez que esse instrumento possibilita a concretização da fun-
ção social da propriedade. Para Antonello os artigos previstos na Constituição (1988) 
demonstram que:

A despeito de a reforma urbana ter ficado enquadrada em dois artigos do 
texto constitucional, demonstrando o poder de pressão dos grupos dominan-
tes, pode-se considerar que a política de desenvolvimento urbano ganhou a 
potencialidade de trabalhar com a escala local que proporciona atuação direta 
dos atores sociais de planejar e gerir o espaço vivido em parceria com o poder 
local (ANTONELLO, 2013, p. 241).

Portanto, a voz da população é considerada mediante a potencialidade de 
atuação e participação que a escala local proporciona, uma vez que os problemas 
urbanos vividos pela população podem ser relatados e questionados via a participa-
ção na elaboração das leis. No entanto, os agentes sociais da propriedade privada, 
os agentes imobiliários e outros que agem no espaço urbano em busca de utilização 
econômica no solo urbano, ainda dispõem seus interesses na elaboração da política 
urbana, fazendo contraponto ao direito à cidade e a função social da propriedade 
urbana.

O Estatuto da Cidade (EC) é hoje a principal diretriz de política urbana no Brasil, 
foi formulado na intenção de responder, por meio de seus instrumentos, às desigual-
dades socioeconômicas, sócio-políticas e urbanísticas das cidades brasileiras. De 
acordo com Rolnik (2001), um dos principais objetivos desta Lei Federal é promover 
a redistribuição democrática dos terrenos urbanos, respondendo ao quadro de exclu-
são social urbana. O EC pretende promover a democratização do mercado de terras, 
reduzindo também a pressão pela ocupação das áreas ambientalmente frágeis e a 
regularização dos imensos territórios ilegais. 

Como base na crescente desigualdade social no país, para Pesserl (2009, 
p.85) “[...]o Estatuto da Cidade foi elaborado de maneira a incentivar, através de ins-
trumentos de reforma urbana, a ocupação dos vazios urbanos nas áreas providas de 
infraestrutura básica com atividades que permitam à propriedade cumprir com sua 
função social”.
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A aplicação criteriosa dos instrumentos contidos no Estatuto da Cidade poderá 
trazer mudanças significativas no cenário urbano, pois fornece as ferramentas ne-
cessárias para que o Poder Público Municipal possa planejar e gerir com maior efi-
ciência e eficácia. Nesse caso, ressalta-se o Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios (PEUC) que tem objetivo de coibir os vazios urbanos e, conseguinte-
mente a especulação imobiliária.  

PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 
(PEUC) EM LONDRINA

O Plano Diretor de Londrina de 1998, passou por uma revisão em 2008, con-
forme o que estabelece a lei, que os planos diretores municipais – PDM tem que 
ser revistos a cada dez anos. A última revisão de 2008, traz o instrumento “Parcela-
mento, Edificação ou Utilização compulsórios”, no qual o IPTU progressivo no tempo 
constitui-se na segunda fase da aplicação deste instrumento e a desapropriação com 
pagamento em títulos da dívida pública a terceira fase do PEUC. 

Antes de trazer a discussão sobre o plano diretor, nos atentamos para o de-
talhamento da lei no Estatuto da Cidade (2001). O instrumento vem detalhado da 
seguinte maneira:

Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá 
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condi-
ções e os prazos para implementação da referida obrigação. § 1o Considera-
-se subutilizado o imóvel: I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo defi-
nido no plano diretor ou em legislação dele decorrente (BRASIL, 2001, p.18).

A lei traz de uma maneira reduzida a aplicação do instrumento, não pontuando 
as definições do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Sempre é 
destacado que fica a cargo do munício elaborar lei específica a partir do Plano Diretor 
Municipal para delimitar e esclarecer as necessidades, devendo fixar as condições e 
os prazos para implementação da referida obrigação.

Na sessão II do artigo 126 do Plano Diretor Municipal de Londrina (2008), de-
fine que são passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, nos 
termos do artigo 182 da Constituição Federal e dos artigos 5º e 6º do Estatuto da 
Cidade, os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, localizados na 
Macrozona Urbana. Os parágrafos que sucedem a Lei são os seguintes:

BATTINI, L. M.; ANTONELLO, I. T. A aplicabilidade do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (PEUC) 
no município de Londrina-PR. 
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§ 3º Consideram-se solos urbanos não parcelados as glebas localizadas 
dentro do perímetro definido pelo Macrozoneamento Urbano, conforme Mapa 
do Macrozoneamento Urbano constante do Anexo II, integrante desta Lei, 
com acesso à via pavimentada e infra-estrutura de água e luz, e contidas na 
área interna do perímetro do Eixo de Desenvolvimento do Sistema Produtivo, 
definido no inciso I do artigo 105 desta lei, assim como nas glebas confron-
tantes externas ao mesmo perímetro. § 4º Consideram-se solos urbanos não 
edificados os terrenos e glebas localizadas dentro do perímetro definido pelo 
Macrozoneamento Urbano, conforme Mapa do Macrozoneamento Urbano 
constante do Anexo II, integrante desta lei. § 5º Consideram-se solos urbanos 
subutilizados os terrenos e glebas localizadas dentro do perímetro definido 
pelo Macrozoneamento Urbano, conforme Mapa do Macrozoneamento Ur-
bano constante do Anexo II, integrante desta Lei, nas seguintes condições:  
I - que contenham edificações sem uso e abandonadas, contidas na área in-
terna do perímetro da via Anel do Emprego e nos lotes confrontantes externos 
ao mesmo perímetro; e II - imóveis com edificações paralisadas, em ruínas 
ou edificações inadequadas à utilização de qualquer natureza, contidas na 
área interna do perímetro da via Anel do Emprego e nos lotes confrontantes 
externos ao mesmo perímetro. § 7º Considera-se imóvel urbano não utilizado 
todo tipo de edificação que esteja comprovadamente desocupada há mais de 
cinco anos, ressalvados os casos dos imóveis integrantes de massa falida 
(LONDRINA, 2008, p.52).

Percebe-se que o instrumento não é especificado de maneira satisfatória, uma 
vez que o mapa presente em anexo à lei não detalha em quais condições o imóvel 
tem que ser submetido ao parcelamento, não esclarecendo a métrica do terreno, ou 
seja, não define o tamanho do terreno, o que é imprescindível para a aplicação da lei. 
Além disso, os terrenos urbanos não edificados não aparecem mapeados no anexo.

Sobre o solo urbano subutilizados o parágrafo 5 do PMDL especifica nos incisos 
I e II as definições importantes sobre a subutilização e o parágrafo 7 pontua sobre 
o imóvel urbano não utilizado. Entender a diferença de todos esses elementos e or-
ganizar de maneira satisfatória uma definição dos conceitos de imóvel não utilizado, 
subutilizado e não edificado é primordial para a aplicação desse instrumento foco da 
análise. Já que ao não serem esclarecidos, a aplicabilidade da lei fica comprometida. 

O tratamento desses conceitos deve ir de encontro com a definição de parce-
lado tendo em vista o imóvel cujo aproveitamento fique abaixo do coeficiente mínimo 
para a área em que se situa, partindo de uma delimitação de lei especifica do Plano 
Diretor, bem como a delimitação da Zona da cidade que será aplicado o PEUC, pois é 
fundamental que essa espacialização esteja presente no PDM. O imóvel urbano des-
pojado de qualquer uso útil e legal, sem qualquer fim de interesse social é o imóvel 
não utilizado, caracterizando-se com sinais de abandono, imóveis cujas construções 
foram iniciadas e estão há muito tempo paralisadas. E o imóvel não edificado parte 
da prerrogativa que a terra nua não atende à utilização desejada pelo plano diretor 
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e lei dele decorrente, não servindo a moradia, indústria, recreação, ou outros usos 
especificados em lei, portanto, não está cumprindo a função social da propriedade 
urbana.

O IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) elaborou recen-
temente para a revisão do Plano diretor de Londrina em 2018 um mapa dos vazios 
urbanos dentro do perímetro urbano, que pode ser visualizado na Figura 1. 

Figura 1: Mapa dos vazios urbanos de Londrina

Fonte: IPPUL; SIGLON, (2018).
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É possível observar na Figura 1 a existência de uma grande quantidade de va-
zios urbanos, com predominância de vazios não parcelados na região periférica e de 
vazios parcelados não ocupados distribuídos pela totalidade o do perímetro urbano 
de Londrina. Isso demonstra que a cidade de Londrina ainda dispõe de muitos terre-
nos para especulação imobiliária a partir da expansão urbana intencionalmente dire-
cionada para o benefício de agentes imobiliários do espaço urbano. Cabe ressaltar 
a presença desses terrenos ociosos em áreas centrais que detém uma infraestrutura 
técnica e social urbana, que poderiam ser utilizadas de forma a garantir a qualida-
de de vida para população, que sem recurso para obter uma moradia nessas áreas 
centrais tem que buscar na periferia sua habitação, o que fomenta uma segregação 
socioespacial.   

Os dados dos vazios não parcelados e vazios parcelados não ocupados (Fi-
gura 1), diferente das prerrogativas da lei que traz os conceitos de solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, criando uma dicotomia entre o texto constitu-
cional e o os conceitos no mapa. Contudo, a elaboração desse mapa tem o objetivo 
de suprir uma deficiência do PDML de 2008 que não delimitou os vazios urbanos 
dificultando a aplicabilidade das leis. No entanto, ainda não é suficiente e completo 
para a visualização dessa problemática urbana.

No artigo 127 do PMDL, é detalhado os meios de notificação dos proprietários 
que estejam com os imóveis nas situações descritas no artigo 126.

§ 2º Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de um ano, a partir 
do recebimento da notificação, protocolar pedido de aprovação, execução de 
parcelamento, edificação e utilização do solo (LONDRINA, 2008, p.53).

No artigo 128 da sessão III do Plano Diretor são pontuadas as condições de 
aplicação do IPTU progressivo no tempo, após o não cumprimento das etapas e dos 
prazos estabelecidos no artigo 127.

Art. 128 O Município aplicará, para os imóveis constantes das áreas delimita-
das no mapa de geo-referenciamento como prioritárias para o adensamento 
ou como imóveis abandonados que descumprirem as etapas e dos prazos es-
tabelecidos no artigo 127, alíquotas progressivas do Imposto sobre a Proprie-
dade Predial e Territorial Urbana - IPTU, majoradas anualmente pelo prazo 
de 5 (cinco) anos consecutivos ou até que o proprietário cumpra a obrigação 
de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso. § 1º Lei específica, baseada 
no § 1º do artigo 7º do Estatuto da Cidade, estabelecerá a gradação anual 
das alíquotas progressivas e as áreas e/ou locais de sua abrangência bem 
como a aplicação deste instituto, observado o seguinte: I - a alíquota máxima 
não poderá ultrapassar a 8%; § 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar e 
utilizar não esteja atendida no prazo de 5 (cinco) anos, o Município manterá 
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a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação. 
§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação 
progressiva de que trata esse artigo (LONDRINA, 2008, p. 54).

Ao se comparar o artigo 128 do Plano Diretor de Londrina com as prerrogativas 
do Estatuto da Cidade (2001), observa-se que se diferencia em alguns aspectos. O 
Estatuto da Cidade traz o instrumento imposto sobre a propriedade predial e territo-
rial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo pra-
zo de cinco anos consecutivos. No entanto, estabelece a alíquota máxima de 15%, o 
plano diretor de Londrina estabelece 8%. 

O Plano diretor de Londrina estabelece o prazo de 5 anos para o proprietário 
parcelar, edificar ou utilizar como aponta o Estatuto da Cidade, no entanto, nos dois 
documentos fica muito vaga as condições de aplicabilidade uma vez que as leis 
colocam como uma possibilidade a desapropriação e não uma imposição. As leis 
apontam que o Município poderá desapropriar o imóvel, pagando ao proprietário com 
títulos da dívida pública. Essa possibilidade de desapropriação fica muito vaga uma 
vez que o município não possui lei específica para a aplicação do instrumento. O Es-
tatuto da Cidade delega ao PDM a necessidade de uma lei específica municipal para 
regulamentar o instrumento. 

Em 2016 foi elaborado um projeto de lei com o objetivo de suprir essa neces-
sidade de uma lei municipal específica para esses instrumentos. O projeto de lei 
00090/2016 sugere uma metodologia de aplicação dos instrumentos, o que os arti-
gos 126 e 127 do Plano Diretor de Londrina não fizeram e deixando a lei com dificul-
dades de ser aplicada, com contradições e dualidade de interpretações gravíssimos. 
O projeto de lei tramita lentamente e atualmente está arquivado.

Com o intuito de identificar a aplicabilidade ou não desse instrumento urbanís-
tico, se realizou uma pesquisa junto ao IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Londrina). De acordo com a gerência de Instrumentos Urbanísticos des-
se órgão da prefeitura, não houveram notificações no município para aplicação do 
PEUC. O instrumento não foi aplicado em nenhuma situação, apesar de constar no 
Plano Diretor do Município (2008). Isso demonstra a distância existente entre a legis-
lação e a prática.

Segundo as informações obtidas no IPPUL o instrumento caminha a passos 
lentos para sua aplicação em função da resistência de interessados na especulação 
de terras. Grandes empresas fazem pressão e influenciam no encaminhamento das 
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leis. Além disso, muitos ainda enxergam o IPTU progressivo no tempo como uma 
maneira de arrecadar mais dinheiro por parte da prefeitura e não enxergam como um 
instrumento que tem como princípio o combate à especulação imobiliária e o cumpri-
mento da função social da propriedade, contribuindo para um espaço urbano menos 
desigual. 

 
CONCLUSÃO

A partir dessa falta de detalhamento do instrumento no Plano Diretor de Lon-
drina, com falta de detalhamento dos conceitos de parcelamento, não utilizado, não 
edificado e subutilizado, a falta de métrica para definir o parcelamento dos terrenos 
não parcelados e da deficiência da metodologia descrita entende-se que são  fatores  
que dificultam a aplicabilidade dos instrumentos e da efetivação das políticas que 
buscam cumprir a função social da propriedade e buscar uma reforma urbana nos 
moldes pensados no Estatuto da Cidade (2001).

A complexidade desse instrumento não está só na dificuldade em função da 
resistência e pressão de algumas camadas da sociedade, mas também pela quanti-
dade de detalhes a serem considerados de ordem conceitual e técnica. Além disso, 
a falta de georreferenciamento é grave, demonstrando ausência de interesse de ma-
pear os imóveis para uma melhor visualização e aplicação dos instrumentos, uma 
vez que identificados, mapeados e quantificados, o poder público pode tomar as 
providências para notificação dos proprietários. 

Salienta-se a lentidão para tramitação do projeto de lei acerca da metodologia 
de aplicação do instrumento. Essa morosidade demonstra uma articulação das elites 
na política para que o projeto fosse negligenciado. Nota-se que, no texto constitucio-
nal, o plano diretor tornou-se o sustentáculo do regime da propriedade privada, pois a 
preocupação central dos setores conservadores, vinculados à dinâmica da produção 
do espaço urbano, continuam por influenciar a construção dos planos diretores e a 
participação popular ainda continua muito deficiente.

A aplicabilidade do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 
(PEUC) cria a possibilidade de concretização da função social da propriedade, já que 
que pode combater a especulação imobiliária, assim pode proporcionar o direito à 
cidade ao coletivo de forma mais equitativa.
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LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS E SUAS CONCEPÇÕES 
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David Melo van den Brule

INTRODUÇÃO

Em um planejamento urbano, no âmbito público contemporâneo, não se fala 
somente de uma única associação, muito menos de um único bem a ser perseguido. 
Diante disso, vêm à tona os conflitos de interesses, a pluralidade de valores, o grau 
participativo nas decisões públicas e como equalizar os objetivos da sociedade para 
uma cidade em um planejamento urbano.

Uma possibilidade para a participação foi aberta por conquistas sociais que, 
através do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257 de 2001), abordou a democrati-
zação do planejamento e gestão das cidades; essa lei deverá ser utilizada na ela-
boração e revisão dos planos diretores. Por sua vez, a participação possui diversas 
causas e ideais, desde o interesse próprio para ampliar os bens pessoais, até as 
lutas contra diversas injustiças. Porém, existe uma assimetria entre poder e atuação 
política como observado por Villaça (2005).

De acordo com Souza, o planejamento urbano deve visar o desenvolvimento 
sócio-espacial positivo, que é visto como “um processo (aberto, não predeterminado, 
ainda que animado por valores e vontades conscientes) de mudança para melhor. 
É uma incessante busca por mais justiça social e melhor qualidade de vida sobre a 
base da autonomia individual e coletiva” (SOUZA, 2006, p. 111). 

No entanto, um dos problemas do planejamento urbano é encontrar consenso 
sobre qual objetivo social coerente deverá ser a meta principal. Para tanto, norteou 
essa pesquisa a premissa de que para pensar o planejamento e o desenvolvimento 
urbano deve-se considerar diversos seguimentos da sociedade em seus diferentes 
contextos socioespaciais, evidenciando assim o pressuposto levantado por David 
Harvey, o qual pondera que a própria definição dos termos seja uma questão de 
luta social (HARVEY, 2012). Neste sentido, este trabalho tem como objetivo principal 
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evidenciar como líderes de associações — que lutam contra problemas urbanos e 
sociais cotidianamente — compreendem o que deve ser desenvolvimento urbano. 
Através desse objetivo foi necessário identificar quais são os agentes da sociedade 
civil que se organizam coletivamente (as associações de diversas origens) e revelar, 
sob o uso de mapa e matérias jornalísticas, alguns problemas urbanos.

Como pressuposto no que diz respeito à ideia de desenvolvimento urbano, 
conjecturou-se que essas concepções estão ancoradas dentro do marco capitalista, 
limitando-se mais à busca dos bens e serviços favoráveis ao bem-estar. Assim, os 
líderes acreditam na economia como solução para os problemas, e não promovem 
práticas participativas, as quais ficam restritas à associação, numa espécie de soli-
dariedade interna, própria das necessidades do grupo, e não no sentido mais amplo 
de controle social.

A análise apresentada neste capítulo faz referência a uma estrutura socioespa-
cial específica: o município de Juazeiro do Norte — que caracteriza uma dada socie-
dade no início do século XXI — qualificado através dos problemas encontrados em 
cinco bairros e das concepções de mundo de lideranças comunitárias. 

Como procedimento metodológico destacam-se dois momentos: no primeiro, 
com base em dados quantitativos, foi possível localizar quais os agentes se organi-
zam coletivamente; no segundo, com base em dados qualitativos, ao fazer uso de 
entrevistas semiestruturadas com líderes de associações, foram coletados os dese-
jos e aspirações.  

Quanto às identificações das organizações, foram utilizados os dados da Se-
cretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de 
Juazeiro do Norte (Seplad/PMJN) de 2011, contando com 122 associações, dentre 
elas, 78 associações comunitárias. 

Após identificar as diversas associações, foram escolhidos alguns líderes co-
munitários, tendo em vista as variáveis do entorno9 (indicadores utilizados pelo IBGE 
2010). Somando a isto, incidência populacional e a indicação de alguns agentes à 
medida em que o contato com as lideranças se ampliava. Dessa forma, a escolha 
não foi uma amostra simples e nem aleatória. Foi utilizada uma metodologia de es-
colha direcionada, escolhendo os bairros: São José, Frei Damião, Campo Alegre, 

9  Tais como: iluminação pública, pavimentação, meio-fio/guia, calçada, arborização, iden-
tificação do logradouro, bueiro/boca de lobo, rampa para cadeirante, esgoto a céu aberto e lixo                
acumulado nos logradouros.
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Pedrinhas e Triângulo. 

As entrevistas desempenharam parte central neste trabalho, por meio delas 
buscou-se captar os principais problemas, valores, interesses e propósitos nas ques-
tões do desenvolvimento urbano. Para realizar tal tarefa, foi utilizada a análise de 
conteúdo como procedimento metodológico10.  

Este capítulo estrutura-se da seguinte maneira: primeiro apresenta os principais 
problemas de cada bairro, divulgados em matérias jornalísticas; segundo, evidencia 
a principal concepção de desenvolvimento urbano para a liderança daquele mesmo 
bairro. Assim, formam-se cinco tópicos, seguindo a divisão por bairros escolhidos, e 
finaliza-se com as considerações finais, validando ou não o pressuposto acima men-
cionado.

PROBLEMAS NOS BAIRROS E AS CONCEPÇÕES DE DESENVOL-
VIMENTO URBANO PARA AS LIDERANÇAS DE ASSOCIAÇÕES NO 
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

Juazeiro do Norte11, localizada no estado do Ceará, é uma cidade de médio 
porte, o que significa dizer que ela está inserida, direta ou indiretamente, em um pro-
cesso de globalização que lhe confere um caráter de inserção na competitividade em 
diferentes escalas (local, regional, nacional e/ou internacional). As dinâmicas territo-
riais neste município também apresentam problemas e conflitos: o desemprego ain-
da é severo, a violência é crescente, as desigualdades socioespaciais são inúmeras 
e a insatisfação se faz presente.

O crescimento acelerado, concentrado e desigual, tem provocado a dissemi-
nação dessas características mencionadas. Por conseguinte, a gestão de recursos 
e as prioridades com os gastos do dinheiro público ganham um destino que atende 
principalmente a uma classe já privilegiada (SANTOS, 2006).

A metodologia de entrevista utilizada foi semiestruturada, aberta e guiada pela 
presença de imagens que revelam desigualdades na cidade, na busca de captar os 
valores dos entrevistados. Sobre o processo da escolha das imagens, consideram-se 
os aspectos espaciais em seu caráter visual, sendo a moradia a representação e a 

10  BAUER, 2002; BARDIN, 2011; GOMES, 2002. 
11  Em 2020 estimou-se uma população total de 276.264. Na época do censo do IBGE (2010), 
era de 249.939 residentes (população absoluta), sendo 240.128 em área urbana e 9.811 em área 
rural. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/juazeiro-do-norte/panorama> Acesso 
em 10 jan. 2020.
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evidência da desigualdade socioespacial o seu aspecto mais concreto. A condição de 
possuir um imóvel (casa própria) é uma base valiosa na vida das pessoas. 

As imagens (ver mosaico abaixo) do lado esquerdo revelam condições de quem 
tem o poder aquisitivo para usufruir do espaço em área construída bem maior do que 
as casas do lado esquerdo. Visualizam-se casas com lotes de área de quase um 
quarteirão, com o direito à infraestrutura, à segurança, à piscina, à deck, à salão de 
festa com área para receber amigos e garagem para automóvel. As imagens do lado 
direito demonstram as precárias condições de moradia, muitas vezes sem direito ao 
atendimento às necessidades básicas: casas com largura menor do que o permitido 
no PDDU e sem infraestrutura adequada para aguentar as intempéries (chuvas e 
ventos).

Figura 1 - contraste da desigualdade socioespacial

Fonte: Elaborado pelo autor (2018/2019).
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A partir dessas imagens, foi questionado o seguinte: qual sua concepção de 
desenvolvimento urbano? Por que você pensa isso? Você acredita que o desenvol-
vimento econômico acabaria por resolver essa questão da desigualdade? Por que 
você pensa isso? Esta metodologia permitiu reconhecer o valor inserido dentro de 
um contexto, ao correlacionar duas linguagens (a imagem e a palavra). Essa fricção 
provocou um sentido mais completo para capturar o significado na mente das pes-
soas. 

O critério de escolha buscou considerar o índice de vulnerabilidade de infraes-
trutura urbana e de rendimento. O bairro Frei Damião apresentou baixo rendimento 
e alta vulnerabilidade; os bairros Pedrinhas, Campo Alegre, São José apresentaram 
média vulnerabilidade; Pedrinhas e Campo Alegre com baixo rendimento e São José 
rendimento médio.

Mapa 1 - Vulnerabilidade de infraestrutura urbana

FONTE: IBGE, 2010. Adaptado por CAMACHO, V.; VAN DEN BRULE (2018).
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Quanto ao bairro Triângulo foi realizada uma escolha direcionada, consideran-
do a experiência de campo com indicações dos próprios entrevistados. Somado a 
isto considerou-se o crescimento vertical da área após a instalação do novo nexo            
comercial ofertado pelo shopping center da cidade, bairro este que evidencia os 
maiores contrastes socioespaciais do município.

Figura 2 - Crescimento vertical no bairro Triângulo

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

BAIRRO FREI DAMIÃO

O bairro Frei Damião era o terceiro maior na quantidade de população em 
2010, contava 14.677 pessoas, possuía um rendimento médio mensal de aproxima-
damente R$ 803,35 e um alto índice de vulnerabilidade em infraestrutura urbana. Os 
moradores solicitaram a presença da TV Verdes Mares, entraram em contato com 
a Prefeitura e com a CAGECE para reivindicar saneamento e calçamento, e recla-
maram do não funcionamento da Unidade Básica de Saúde, cuja obra foi concluída, 
mas não foi entregue à população e, devido a problemas judiciais, os moradores des-
locam-se até outro bairro para receber atendimento. Conforme a moradora,
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Eu tomo remédio controlado, quando preciso de uma ficha, uma receita, eu 
tenho que sair daqui umas quatro e meia ou cinco horas para pegar uma fila, 
para pegar a receita, e quando tem médico, por que quando não tem eu passo 
a maior dificuldade para ir atrás de receita (TV VERDES MARES, 2010).

 São diversos os problemas naquele bairro: falta de infraestrutura, deficiência 
no atendimento à saúde, terreno abandonado, ausência de iluminação pública, vio-
lência, ruas esburacadas, lixo, mau cheiro, esgoto a céu aberto (boa parte do bairro 
não possui a rede coletora de esgoto) com o risco de transmissão de doença, e quan-
do chove novos problemas aparecem. Segundo depoimentos, o bairro fica desassis-
tido12. A seguir algumas fotografias daquela realidade.

Figura 3 - Espaço Público abandonado

  
Fonte: O autor (2018).

12  Ver mais em: 
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/moradores-do-bairro-frei-damiao-apresentam-re-
clamacoes-no-quadro-meu-bairro-na-tv/6428172/> Acesso em 19 nov. 2019.
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/moradores-do-bairro-frei-damiao-reclamam-da-in-
seguranca-em-juazeiro-do-norte/6425393/> Acesso em 19 jan. 2020.
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/t/edicoes/v/moradores-reclamam-de-ruas-esbura-
cadas-no-bairro-frei-damiao-em-juazeiro-do-norte/7658264/> Acesso em 19 jan. 2020.
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/t/juazeiro-do-norte/v/moradores-do-bairro-frei-da-
miao-sofrem-com-lixo-e-lama-ha-varios-anos/6623075/> Acesso em 19 jan. 2020.
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/bandidos-invadem-creche-do-bairro-frei-damiao-
-em-juazeiro-do-norte/3026813/> Acesso em 23 nov. 2019.
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/t/juazeiro-do-norte/v/escola-do-bairro-frei-damiao-
-sofre-com-o-descaso/6662298/> Acesso em 23 nov. 2019.
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As fotos acima revelam as precárias condições de moradia, a baixa acessibi-
lidade, a ausência de calçamento, a presença de lixo e entulho nas vias públicas e 
prédio público abandonado, o que provoca aumento no índice de violência e no uso 
de drogas. A seguir, o trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária do Bairro 
Frei Damião.

A entrevistada A relata como prioridade, na sua concepção de desenvolvimento 
urbano, a possibilidade dos seres humanos se colocarem no lugar do outro e sen-
tirem as dificuldades que sofrem algumas pessoas. Na sua visão, a ganância é um 
dos males sociais e destaca como problema os políticos que vão no bairro apenas 
em época de campanha pedir voto. A entrevistada A acredita que o desenvolvimento 
econômico poderia resolver essas questões, para ela, “o poder econômico pode aju-
dar muito, se você tem um emprego, você pode construir sua casinha, um mês você 
compra um milheiro de bloco, no outro mês você compra as telhas e aí é um dinheiro 
que está saindo de você mesmo” (Entrevistada A, 2018).

BAIRRO TRIÂNGULO

O bairro Triângulo conta com população de 9.632 habitantes e apresenta ren-
dimento médio mensal de R$ 1.222,88. O bairro se destaca por ser uma área central 
com shopping center e com os prédios comerciais mais modernos da cidade, con-
trastando com o crescimento desordenado, ausência de infraestrutura urbana, mora-
dia precária, violência, esgoto a céu aberto e falta de água13.

A foto a seguir mostra um prédio abandonado (um bom exemplo para aplica-
ção do IPTU Progressivo), localizado em boa área na avenida Padre Cícero, ao lado 
do Hospital Geral Padre Cícero da Hapvida (antigo Hospital de Fraturas), o que tem 
provocado insegurança e lixo acumulado, prejudicando a vida das pessoas que por 
aquele local trafegam.

13  Para saber mais do bairro Triângulo o leitor pode ver as matérias disponíveis em: <http://
g1.globo.com/ceara/videos/t/todos-os-videos/v/moradores-do-bairro-triangulo-em-juazeiro-do-nor-
te-convivem-com-problemas-das-ruas/2729283/>; Acesso em 19 nov. 2019.
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/t/edicoes/v/ruas-e-avenidas-do-bairro-triangulo-em-
-juazeiro-do-norte-sofre-com-buracos/6635273/>; Acesso em 19 nov. 2019.
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/moradores-do-bairro-triangulo-em-juazeiro-do-
-norte-sofrem-com-falta-de-agua/2784713/> Acesso em 23 nov. 2019.
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Figura 4 - Área obsoleta e crescimento vertical Bairro Triângulo

Fonte: O autor (2018).

Segundo a matéria realizada pela TV Verdes Mares, com o programa Meu 
Bairro na TV, a equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria de Meio 
Ambiente e Serviços Públicos para saber mais sobre o prédio abandonado, a qual 
informou se tratar de uma propriedade particular com um processo em andamento 
na justiça, fato (segundo a prefeitura) que impede a atuação mais rápida por parte da 
mesma (TV VERDES MARES CARIRI14).

Na concepção da entrevistada B, o desenvolvimento urbano passa pelo cui-
dado com as pessoas através da construção de moradias com saneamento, posto 
de saúde e escola próxima, além de uma vida com segurança. Ela critica ainda os 
políticos que só aparecem em ano eleitoral. Para ela, “a verdadeira política, a política 
correta é aquela que atende a necessidade de um povo”. Sobre a possibilidade de o 
desenvolvimento econômico resolver a questão da desigualdade, ela nos ofereceu 
a compreensão de que é muito mais uma “questão de humanização mesmo, eu não 

14  CETV 1ª Edição, Juazeiro do Norte. “Prédio abandonado no Cariri é usado como abrigo 
para bandidos, denuncia população”. Exibição em 6 Ago. 2013. Disponível em: <https://globoplay.
globo.com/v/2738941/> Acesso em: 31 jan. 2018.
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vejo mais outros meios não”. A solução estaria no âmbito da aproximação dos polí-
ticos com a população. Em seu entendimento, o prefeito tem que sentir, ver, escutar 
as pessoas, “aí sim ia haver essa transformação não do povo, mas do poder, a trans-
formação teria que começar por eles mesmos. Aí tinha jeito” (Entrevistada B, 2019).

BAIRRO PEDRINHAS

São muitos os problemas que os moradores enfrentam diariamente no bairro 
Pedrinhas: lixo, mato, presença de animais nas vias públicas (provocando risco de 
acidente), esgoto a céu aberto, ruas esburacadas, ausência de calçamento, dificul-
dade para receber correspondências, ausência de energia elétrica, violência, cons-
trução abandonada que serve de ponto para venda de drogas, ausência de sanea-
mento, dentre outros. Segundo o IBGE (2010), a população do bairro era de 9.198 
moradores, “somando um rendimento mensal médio de R$800,53” (oitocentos reais 
e cinquenta e três centavos). De acordo com os moradores, existem ruas que para a 
prefeitura constam como asfaltadas, mas, na verdade, não foram. Segundo a matéria 
da TV Verdes Mares Cariri, “sobre o saneamento básico nós falamos com a CAGE-
CE15, que falou que o problema era da SEINFRA e a mesma16 falou que o problema 
não era com ela” (TV Verdes Mares Cariri, 25 de out. 201717). Ficando, assim, um 
bairro desassistido de alguns serviços18. Seguem algumas fotografias que revelam 
um pouco daquele ambiente.

15  Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará.
16  Secretaria de Infraestrutura.
17  Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/6242662/>. Acesso em 23 nov. 2019.
18  Ver mais em: <http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/t/edicoes/v/moradores-do-bair-
ro-pedrinha-reclamam-de-abandono-pelo-poder-pubico-em-juazeiro-do-norte/6628723/> Acesso 
em 19 jan. 2020.
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/moradores-do-bairro-pedrinhas-sofrem-com-a-fal-
ta-de-infraestrutura-em-juazeiro-do-norte/3024449/> Acesso em 19 jan. 2020.
<https://globoplay.globo.com/v/8109495/> Acesso em 19 jan. 2020.
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/t/edicoes/v/transtornos-persistem-no-bairro-pedri-
nhas-em-juazeiro-cinco-meses-apos-reclamacoes/3571281/> Acesso em 19 jan. 2020.
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Figuras 5 e 6 - Moradias no bairro Pedrinhas

Fonte: O autor (2018).



132

Conforme evidenciam as fotografias, a realidade é de calçadas ocupadas, mo-
radias precárias, carroça como meio de trabalho e transporte, lixo espalhado na rua, 
esgoto a céu aberto, construções inacabadas etc., ou seja, um bairro ainda em pro-
cesso de urbanização. 

A concepção de desenvolvimento urbano para a entrevistada C envolve a pos-
sibilidade de a pessoa acreditar no seu próprio potencial, ir para além do ensinado 
nas escolas, não se submeter à visão de mundo que o sistema impõe. Segundo ela, 
o “desenvolvimento urbano é uma questão mesmo das pessoas terem consciência, 
do que elas têm direito e de elas lutarem por isso” (Entrevistada C, 2019). Em sua 
perspectiva, é um trabalho lento acabar com tamanha disparidade. É preciso uma 
mudança de mentalidade, as pessoas têm que “correr atrás para conseguir melho-
rias, só que algumas pessoas têm a mentalidade de que se elas conseguirem algo 
melhor, elas vão perder um benefício aqui e ali” (Entrevistada C, 2019).

BAIRRO CAMPO ALEGRE

O bairro Campo Alegre é relativamente novo, foi criado por lei municipal em 
2009. Em 2010, possuía uma população de 2.401 moradores e contava com rendi-
mento médio mensal de R$794,41 (setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e 
um centavos)19. Em relato20, os moradores citam como alguns problemas que mais 
os afetam: a ausência de transporte público regular, a carência de ruas asfaltadas, de 
pavimentação e de saneamento básico. Os que utilizam transporte coletivo (ônibus) 
necessitam se deslocar até o bairro mais próximo (Tiradentes) ou recorrer a outras 
alternativas como bicicleta, caronas, transporte escolar e uma linha de ônibus que 
trafega em trechos e horários restritos. A insuficiente iluminação noturna, a presença 
de um matagal e o lixo nas ruas e calçadas também foram citados na lista de pro-
blemas. O bairro possui como característica peculiar o fato de abrigar dezenas de 
fábricas, revelando-se como um mini distrito industrial21. 
19  Censo do IBGE de 2010.
20  Em matérias publicadas na TV Verdes Mares Cariri.
21  Ver mais em: 
<http://g1.globo.com/ceara/videos/v/moradores-cobram-conclusao-de-obra-no-bairro-campo-ale-
gre-em-juazeiro-do-norte/7989260/>
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/ruas-do-bairro-campo-alegre-em-juazeiro-estao-
-sem-pavimentacao-e-sem-vias/4985089/>
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/bairro-campo-alegre-em-juazeiro-do-norte-sofre-
-com-a-falta-de-infraestrutura/2721945/>
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/moradores-do-campo-alegre-em-juazeiro-estao-
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Inspirados na campanha “O Brasil que eu quero para o futuro”, os moradores 
do bairro Campo Alegre fizeram “Que bairro eu quero para o futuro”, oportunidade 
para a população local expressar a grande dificuldade de acesso devido aos buracos

 nas ruas e solicitar pavimentação e transporte público22. Em nossa pesquisa, a en-
trevistada D exclamou a necessidade de “saneamento básico, calçamento, colégio, 
área de lazer, aqui não tem nada, só tem areia!” (Entrevistada D, 2019).

 A seguir a fotografia daquela área:

Figura 7 - Estrada de areia no bairro Campo Alegre

Fonte: O autor (2018).

-sem-transporte-publico-no-bairro/6597465/>
22  Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/moradores-do-bairro-cam-
po-alegre-criam-campanha-para-chamar-atencao-de-orgaos-publicos/6603778/>

BRULE, David Melo van den. Planejamento urbano participativo: lideranças comunitárias e suas 
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Nota-se que, em sua concepção (entrevistada D), o desenvolvimento urbano 
possui, intrinsecamente, aspectos da justiça socioespacial na perspectiva distributiva 
e, de acordo com ela, “são equipamentos públicos espalhados em todo o arredor 
da cidade onde atenda a demanda”. Critica a distribuição desigual e a distância dos 
equipamentos e serviços urbanos para a população, “porque hoje ‘ah tem os CRAS’. 
Muito bem, tem os CRAS, mas aí, quantas comunidades o CRAS atende? ‘Ah tem o 
conselho da criança e do adolescente, tem dois conselhos já’. Sim, mas qual a dis-
tância?” (Entrevistada D, 2019).

Para a entrevistada D, o desenvolvimento econômico poderia resolver essa 
situação de disparidade, mas reconhece as dificuldades para que isso ocorra e cita 
o exemplo de algumas injustiças na aquisição da casa própria pelo programa Minha 
Casa Minha Vida, “porque eu tenho conhecimento de pessoas que receberam Minha 
Casa Minha Vida que tinham casa” (Entrevistada D, 2019).

BAIRRO SÃO JOSÉ

No censo do IBGE de 2010, a população do bairro São José encontrava-se 
com 10.061 moradores e um rendimento mensal de R$ 1.641,76 (mil seiscentos e 
quarenta e um reais e setenta e seis centavos). Mesmo com a presença de empresas 
de grande porte (Atacadão, Maxxi Atacado, Assaí, entre outras) e linha de ônibus, 
os problemas encontrados no bairro não diferem muito dos anteriores, pois muitas 
ruas não têm saneamento básico, encontra-se esgoto a céu aberto, lixo acumula-
do nas ruas, terrenos baldios (com alta incidência de drogas e assaltos), ruas sem 
calçamento23. O bairro São José apresenta focos do mosquito Aedes Aegypti, regis-
trando casos de dengue e Chikungunya. Sobre o problema do saneamento básico, 
o gerente local da CAGECE não atendeu às ligações da TV Verdes Mares Cariri24, 
dificuldade também relatada pelo vereador Tarso Magno e pelo autor desta pesquisa. 

23  Ver mais em: <http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/bairro-sao-jose-e-um-dos-
-que-mais-cresce-na-cidade-de-juazeiro-do-norte/3543186/>
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/duas-ruas-do-bairro-sao-jose-em-juazeiro-do-nor-
te-estao-emburacadas/3986566/>
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/moradores-do-bairro-sao-jose-em-juazeiro-do-
-norte-cobram-por-calcamento-em-rua/4578012/>
<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/moradores-do-bairro-sao-jose-em-juazeiro-do-
-norte-reclamam-da-falta-de-luz/6402074/>
24  TV Verdes Mares Cariri. 3 de jun. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/cetv-1di-
cao/videos/v/moradores-do-bairro-sao-jose-em-juazeiro-do-norte-reclamam-de-focos-do-aedes-
-aegypti/5069384/>
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Figuras 8 e 9: bairro São José

  

Fonte: Google Street View, 2011 (Organizada pelo autor, 2020).
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Quando aborda a ideia de desenvolvimento urbano, o entrevistado E relatou 
a dificuldade de calçamento, saneamento, esgoto a céu aberto e a falta de água, e 
quando questionado como acabar com essa desigualdade, ele diz que não vai ser 
fácil, e pontua que na época do governo Lula ficou mais fácil para os pobres adqui-
rirem moradias, automóveis e ingressarem no ensino superior. De acordo com o 
entrevistado:

[...] Em outro tempo, meu amigo, só quem ia para faculdade era gente de 
poder, quem era pobre nem pensava. E eu ainda alcancei aqui que não tinha 
faculdade nem no Crato, nem no Juazeiro, nem em canto nenhum, quem ia 
para faculdade era filho de gente rica que ia pra Recife ou pra Fortaleza (En-
trevistado E, em dezembro de 2018).

Portanto, evidenciando como líderes de associações compreendem o que deve 
ser desenvolvimento urbano, segue-se a síntese dos aspectos que devem ser valori-
zados por nossos entrevistados: água potável; calçamento; consciência dos direitos 
e lutar por eles até conseguir; educação; equipamentos públicos espalhados pela 
cidade onde atenda a demanda dos mais necessitados; moradia digna; saúde; segu-
rança e sentir a dor do outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o pressuposto levantado no início deste trabalho, onde                                 
conjecturava-se que as concepções de desenvolvimento urbano estariam ancoradas 
dentro do marco capitalista, ou seja, limitando-se à busca dos bens e serviços favorá-
veis ao bem-estar, no qual as lideranças comunitárias viriam na economia a solução 
para os problemas urbanos e, consequentemente, teriam uma prática participativa 
restrita, viu-se que apesar dos problemas nos bairros se repetirem, quando as lide-
ranças falam dos problemas e injustiças na cidade discorrem com o conhecimento de 
causa relativo apenas à sua localidade de moradia.

De modo geral, a ideia do bem-estar aparece como propósito do desenvolvi-
mento urbano, aspecto que vai desde a garantia ao acesso à infraestrutura, até a 
ideia de sentir a dor do outro, passando pela possibilidade de gerar mais acesso à 
saúde, à educação, à moradia, à segurança, ao saneamento, à justiça social, entre 
outros.

A visão majoritária, de acordo com as lideranças, é que o desenvolvimento eco-
nômico sozinho não seria capaz de resolver as disparidades. A ampliação de renda 
foi citada, mas não com ênfase. Todos eles, ao falarem desse aspecto, colocaram 
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apenas no sentido de ter condições mínimas para viver sem tantas dificuldades. Se-
gundo as lideranças, de modo geral, para o desenvolvimento urbano, é preciso sensi-
bilidade para se importar com a dor do outro, desenvolver a humanização do próprio 
homem, acabar com algumas injustiças e reconhecer que o dinheiro não deve ser 
algo prioritário. Também foram considerados como elementos do desenvolvimento 
urbano: acesso à água potável, saneamento básico, calçamento, saúde, educação, 
moradia digna, distribuição equitativa dos equipamentos e serviços públicos de acor-
do com a demanda, além da ampliação da consciência dos direitos, segurança e a 
atenção com os mais carentes.

Portanto, considera-se que a participação popular no planejamento e gestão 
urbanos deve ser valorizada em razão das peculiaridades e características de cada 
contexto socioespacial. Assim, a cada nova solução, novas problemáticas configu-
ram-se, gerando uma miríade de conflitos que devem suscitar diversos diálogos. 
Equalizar isso é uma grande tarefa das políticas públicas. Para saber mais sobre 
esse aspecto é necessário pesquisar quais conflitos vestem o desenvolvimento ur-
bano e quais prioridades são consideradas para qualificá-lo como bom e melhor para 
cada grupo, haja vista que esse processo não é homogêneo. 
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INTRODUÇÃO

O aumento acelerado da demanda de energia elétrica em todo o mundo, a 
necessidade de diminuir a dependência de combustíveis fósseis e a preferência por 
fontes de energia menos poluentes têm levado à busca de novas fontes de energia 
para geração de eletricidade (VILLALVA, 2015). Na última década, o consumo de 
energia elétrica cresceu 25,47% no Brasil e 24,47% no estado do Rio Grande do 
Sul (RS) (ANUARIOEEE, 2011 e 2020). Esse fato tem propiciado um aumento nas 
discussões governamentais e civis para identificar meios para o suprimento desta 
demanda, bem como, os impactos ambientais provocados com o aumento da potên-
cia instalada, principalmente no que tange a emissão de dióxido de carbono (CO²), 
apontado como principal responsável pelo aumento da temperatura no planeta e por 
mudanças climáticas observadas em todo o globo terrestre..

 A principal fonte de energia tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil é o 
sistema hídrico, representando 58,15% e 61,62% (SIGA, 2021), respectivamente. 
Porém, é necessário primar pela diversificação deste sistema, uma vez que, con-
forme Moran et al. (2018), o sistema hídrico apresenta significativos impactos so-
cioambientais como o desmatamento, perda da biodiversidade aquática e terrestre, 
liberação de gases do efeito estufa, deslocamento da população residente nas áreas 
inundadas, perda de área agricultável etc. Outro fator é a vulnerabilidade do sistema 
hidrelétrico devido a dependência dos índices pluviométricos, comprometendo a se-
gurança energética e a garantia de oferta de energia para a população (KONRAD et 
al., 2016). 

Hinrichs, Kleinbach e Reis (2014), destacam que em 1973 a energia renovável 
(com exceção da energia hidrelétrica) era quase desconhecida, e que desde então 



140

está em constante crescimento tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em 
desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Contudo, é a partir da crise energética 
de 2001/2002 que o governo brasileiro passou a incentivar de forma mais incisiva a 
diversificação da matriz energética nacional. 

Destaca-se que o território brasileiro é privilegiado com relação aos recursos 
naturais para a implementação de diferentes fontes energéticas. O estado do Rio 
Grande do Sul, por exemplo, apresenta potencial para empreendimentos eólicos, 
solares fotovoltaicos, termelétricas com combustível de biomassa, além de seu intrín-
seco potencial hídrico (ATLAS EÓLICO 2014, KONRAD et al. 2016, ATLAS SOLAR 
2018). 

Assim, optou-se por fazer uso da regionalização oficializada pelo governo esta-
dual no ano de 1994, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES) para 
identificar a distribuição dos empreendimentos centralizados de produção de ener-
gia, bem como, a distribuição das fontes com potencial energético no Rio Grande do 
Sul. Ao avaliar os atuais 28 COREDES, é possível fazer uma análise a nível regional, 
(em escala reduzida), e ainda assim contemplar todo o estado do Rio Grande do Sul.

REGIONALIZAÇÃO E DEMANDA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE             
DO SUL

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), o Rio 
Grande do Sul é o 9º maior estado do Brasil, com extensão territorial de 281.707,149 
km², ocupando mais de 3% do território brasileiro e subdividido em 497 municípios. 
Sua população é cerca de 11.422.973 milhões de habitantes (IBGE, 2020), sendo 
equivalente a 5,4% da população brasileira e colocando-o como o 6º estado com a 
maior população nacional. Isso resulta em uma densidade demográfica média de 
40,5 hab/km². 

No entanto, de acordo com o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul 
(2020), essa ocupação no território, por motivos históricos e econômicos se dá de 
forma irregular, sendo que o eixo que liga o município de Porto Alegre a Caxias do 
Sul é a área mais povoada, diferentemente das áreas situadas na faixa oeste, centro 
e norte do estado, onde a ocupação se dá de forma mais esparsa. No ano de 1991, 
devido à dimensão do estado e às diferenças regionais existentes, uma iniciativa do 
governo do estado começou a constituir os Conselhos Regionais de Desenvolvimen-

KUMMER, D. C.; SANTOS, I. Panorama do setor energético centralizado nos conselhos regionais de 
desenvolvimento (COREDES) do estado do Rio Grande do Sul. 
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to (COREDES), os quais foram reconhecidos de forma legal no ano de 1994. 

De acordo com sua lei de criação, os COREDES têm por objetivo a promo-
ção do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, através da integração 
dos recursos e das ações de governo na região. Essas associações também visam 
a melhoria da qualidade de vida da população, a distribuição equitativa da riqueza 
produzida, o estímulo à permanência do homem em sua região e a preservação e 
recuperação do meio ambiente (LEI Nº 10.283,1994). A Figura 1 demonstra a divisão 
regional, desde o ano de 2010, dos 28 COREDES no RS. 

Figura 1 - Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES)

Fonte: Atlas Socioeconômico Rio Grande do Sul (2020).
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Conforme Hinrichs, Kleinbach e Reis (2014), a energia, o meio ambiente e a 
economia possuem uma forte ligação entre si. Compreender a energia, significa en-
tender os recursos energéticos de um dado território e as consequências ambientais 
deste sistema. Além disso, o desenvolvimento energético é um meio de proporcionar 
condições para o desenvolvimento econômico e oferecer acesso aos serviços socias 
básicos como saúde, educação e entretenimento, mantendo a qualidade de vida da 
população (PES; MARTINS; PEREIRA, 2018). 

Assim, o entendimento do setor energético se configura como um elemento-
-chave para entender o desenvolvimento das regiões, e como um instrumento para 
alavancar as potencialidades das mesmas. Considerando a dimensão territorial do 
RS, o entendimento da divisão regional visa facilitar a análise da demanda energé-
tica estadual, considerando as áreas com maior potencial de geração de energia no 
território e, a distribuição geográfica destes empreendimentos. 

Conforme o Balanço Energético do Rio Grande do Sul (BERS, 2015), os muni-
cípios que possuem maior demanda de energia elétrica (entre 400.001 e 3.617.503 
MWh) são: Pelotas e Rio Grande no COREDE Sul; Caxias e Bento Gonçalves no 
COREDE Serra; Porto Alegre, Guaíba e Gravataí no COREDE Metropolitano Delta 
do Jacuí; Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul no COREDE 
Vale do Rio dos Sinos; Charqueadas no COREDE Centro-Sul; Lajeado no COREDE 
Vale do Taquari; Passo Fundo no COREDE Produção e Santa Maria no COREDE 
Central. 

De acordo com o Anuário Estatístico de Energia Elétrica (ANUARIOEEE, 2020), 
a demanda energética setorial do estado, no ano de 2019, está configurada com os 
seguintes consumos: industrial com 9.767 MWh, seguido pelo residencial com 9.045 
MWh, o comercial com 5016 MWh e o rural 4.118 MWh. Com uma demanda mais 
baixa, porém, não menos importante tem-se a iluminação pública com 847 MWh, o 
setor de serviço público com 714 MWh, o poder público com 711 MWh. 

Por fim, o próprio sistema energético que utilizou 208 MWh totalizando assim, 
uma demandada energética de 30.426 MWh no ano de 2019. No entanto, estima-
-se que em 2040 o Rio Grande do Sul terá uma demanda de energia elétrica de 
50.452,00 MWh (BERS, 2015), 65,81% a mais que os 30.426,00 MWh mencionados 
(ANUARIOEEE, 2020). 

KUMMER, D. C.; SANTOS, I. Panorama do setor energético centralizado nos conselhos regionais de 
desenvolvimento (COREDES) do estado do Rio Grande do Sul. 
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POTENCIAL ENERGÉTICO DE FONTES RENOVÁVEIS NOS COREDES

O Rio Grande do Sul conta, atualmente, com 357 empreendimentos em ope-
ração, sendo de origem renovável os sistemas: hídrico (58,15%), eólico (19,21%), 
solar (0,05%) e biomassa (3,29%), e de origem fóssil as termelétricas (19,36%). Isso 
totaliza uma potência de 9.558,36 MW, porém, ainda há 20 empreendimentos autori-
zados, com 14 em construção não iniciada e, 6 em construção. Estima-se que, pos-
teriormente, o estado contará com uma potência instalada de 9.886,87 MW (SIGA, 
2021). 

Com relação as fontes de energia renováveis alternativas, o governo do esta-
do em parceria com outras instituições desenvolveu o trabalho de reconhecimento 
do território, de modo a impulsionar e diversificar a produção energética. Desta for-
ma, viabilizou-se o desenvolvimento do Atlas Eólico (2014), do Atlas das Biomassas 
(2016) e do Atlas Solar (2018) do Rio Grande do Sul. 

Com referência a energia eólica, o início da perspectiva de sua inserção no 
estado, remete ao ano de 1999, com o Programa do Governo Federal Ventos do 
Sul. Esse iniciou uma série de estudos e levantamentos que culminaram no primeiro 
Atlas Eólico em 2002. Contudo, foi no contexto do Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), que em 2006, foi implantado o primeiro 
Parque Eólico no munícipio de Osório. Esse empreendimento com 150 MW de po-
tência, permaneceu como o maior da América Latina durante vários anos (ATLAS 
EÓLICO, 2014). 

Posteriormente, houve um crescente número de empreendimentos implanta-
dos no estado por meio dos leilões favorecidos pela política energética nacional, 
que resultou em um crescimento da potência instalada. Em maio de 2021, este valor 
totalizava 1.835,89 MW com 81 empreendimentos em operação, e mais três em-
preendimentos com 52,50 MW em construção (SIGA, 2021). No ano de 2014, houve 
a atualização do Atlas Eólico de 2002, resultando no mapeamento do potencial eólico 
estadual, o qual pode ser observado na Figura 2. 

Através da análise do Atlas Eólico (2014), é possível inferir que o RS apresenta 
quatro principais regiões (em vermelho) suscetíveis a instalação de sistemas eólicos, 
nos COREDES Litoral, Sul, Campanha e Fronteira Oeste, com destaque ao maior 
potencial dos dois primeiros. 
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Figura 2 – Atlas do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul

Fonte: Adaptado de Camargo Schubert et al. – Atlas Eólico do Rio Grande do Sul (2014).

Já a energia proveniente de termelétricas com combustível de biomassa ini-
ciou ainda no ano de 1971 no munícipio de Guaíba, segundo registros do Sistema 
de Informações de Geração da ANEEL (SIGA, 2021). No entanto, esse sistema não 
apresentou grande aderência nos anos posteriores, e as termelétricas movidas a 
combustível fóssil se sobressaíram no estado. Hoje das 131 termelétricas em opera-
ção apenas 19 fazem uso de biomassa. 

Devido às restrições impostas pela Resolução 8, de 30 de janeiro de 2015 e o 
Projeto de Lei estadual 46/2016 adotou-se para a análise o Cenário II proposto pelo 
Atlas Biomassa (2016), o qual inclui somente as biomassas de origem agroindustrial, 
de vinícolas e os dejetos de animais. Isto porque estas legislações não regulamen-
tam a utilização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e aterros para a produ-
ção de biometano (combustível derivado do biogás). 

KUMMER, D. C.; SANTOS, I. Panorama do setor energético centralizado nos conselhos regionais de 
desenvolvimento (COREDES) do estado do Rio Grande do Sul. 
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Na figura 3 pode-se observar a produção de biomassa no RS. Salienta-se que 
os COREDES que mais contribuem para os quase 82 milhões de toneladas/ano de 
biomassa são: Fronteira Oeste com 17,19 %, Sul com 9%, Campanha com 7,27%, 
Vale do Taquari com 7,04% e Serra com 5,87%. 

Figura 3 – Potencial de utilização de termelétricas movidas a biomassa 

Fonte: Konrad et al. – Atlas das Biomassas do Rio Grande do Sul (2016).

A principal matéria prima da biomassa no estado são os dejetos bovinos que 
representam 62,48% do total, e é produzido principalmente no COREDE Fronteira 
Oeste. Os dejetos suínos representam 19,68% e se localizam de forma mais expres-
siva nos COREDES Vale do Taquari e Norte. Os COREDES Serra e Vale do Taquari 
concentram a maior produção de dejetos de aves, sendo que no total estadual, essa 
biomassa representa 9,91%. Os dejetos de ovinos são produzidos principalmente no 
COREDE Fronteira Oeste e representa 2,84%. 



146

As biomassas de origem agroindustrial (2,42%), concentram-se nos CORE-
DES Vale do Taquari e Serra. Os dejetos de equinos (2,38%) são produzidos, princi-
palmente, no COREDE Fronteira Oeste e as biomassas de vinícolas (0,35%), apre-
sentam maior disponibilidade no COREDE Serra (KONRAD et al., 2016). Um dos 
fatores que prejudica a utilização da biomassa como fonte energética é a dispersão 
desse material no território. Isto porque é necessária à coleta e transporte a um local 
estratégico, e consequentemente, uma análise logística cuidadosa de sua viabilidade 
econômica e ambiental. 

Por fim, com relação as áreas de maior potencial para a utilização do sistema 
solar fotovoltaico no RS, é necessário compreender a distribuição dos níveis de ir-
radiação solar no território. Assim, a figura 4, apresenta a região oeste com maior 
potencial, diferentemente, da região leste que recebe menores índices de irradiação. 

Figura 4 - Irradiação total anual no plano inclinado

Fonte: Adaptado de Camargo Schubert et al. – Atlas Solar do Rio Grande do Sul (2018).

KUMMER, D. C.; SANTOS, I. Panorama do setor energético centralizado nos conselhos regionais de 
desenvolvimento (COREDES) do estado do Rio Grande do Sul. 
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A utilização de energia solar FV no Rio Grande do Sul apresentou um signifi-
cativo crescimento desde 2013, ano em que ocorreu a primeira instalação na forma 
de geração distribuída. Em maio de 2021, o estado encontrava-se na 3º posição a 
nível nacional com uma potência instada de 703,57 MW, atrás apenas dos estados 
de Minas Gerais (1.023,29 MW) e São Paulo (712,53 MW) (SISGD, 2021). Este cres-
cimento se deu principalmente através da geração distribuída, a partir de pequenas 
e numerosas instalações particulares. A energia solar na forma de geração centrali-
zada, por sua vez, se encontra na 11º posição no estado com 4,31 MW de potência 
instalada em centrais geradoras de solo (SIGA, 2021). 

Ainda com base na análise da Figura 4 observa-se que os COREDES Cam-
panha, Fronteira Oeste, Missões e parte dos COREDES Vale do Jaguari, Fronteira 
Noroeste, Noroeste Colonial e Alto Jacuí possuem o maior índice de irradiação solar 
e, consequentemente, o maior potencial para a utilização de sistemas fotovoltaicos.

EMPREENDIMENTOS DE ENERGIA CENTRALIZA NOS COREDES

Visando compreender de forma espacial a disposição dos empreendimentos 
energéticos centralizados no território gaúcho, elaborou-se o mapeamento destes 
empreendimentos por COREDE. Destaca-se que a Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL). disponibiliza esses dados em formato Shapefile25 junto ao Sistema de 
Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico (SIGEL, 2021). Contudo, ao cruzar 
as informações disponibilizadas neste material com o Sistema de Informações de 
Geração da ANEEL (SIGA, 2021) identificou-se significativas inconsistências, visto 
que muitos empreendimentos registrados no SIGA (2021) não estavam representa-
dos no mapeamento disponibilizado pelo SIGEL (2021), principalmente no que se 
refere a distribuição das Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) e das Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCH). 

Desse modo, optou-se por desenvolver o mapeamento com base nas informa-
ções do SIGA (2021) onde priorizou-se a distribuição dos empreendimentos em seus 
municípios e, posteriormente, avaliou-se a qual COREDE os mesmos pertencem. 
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (dados até maio de 2021), 
o estado do Rio Grande do Sul possui 357 empreendimentos em operação. Sendo 

25  Shapefile - arquivo que pode descrever espacialmente qualidades vetoriais como pontos, 
linhas e polígonos georreferenciados em sistema SIG (ESRI Shapefile Tecnical Description, 
1998).
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deste total 134 de origem hídrica (62 Centrais Geradoras Hidrelétricas (60,09 MW), 
53 Pequenas Centrais Hidrelétricas (674,09 MW) e 19 Usinas Hidrelétricas (4.819,02 
MW)26, 131 Usinas Termelétrica UHT sendo 112 com energia proveniente de com-
bustível fóssil (1.830,63 MW) e 19 de Biomassa (334,31 MW), 81 Centrais Geradoras 
Eólicas EOL (1.835,89 MW) e 11 Centrais Geradoras Solar Fotovoltaica UFV (4,31 
MW). 

Além disso, há aprovado, mas sem construção iniciada 13 PCH e 1 UHT, e em 
processo de construção, 3 EOL, 2 PCH e 1 UHT. A disposição destes empreendimen-
tos no território pode ser visualizada na Figura 5.

Figura 5 - Sistema Energético Centralizado nos COREDES do Rio Grande do Sul 

Fonte: As autoras (2021). 
26  Entende-se Central Geradora Hidrelétrica (CGH) empreendimentos de até 5 MW, Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCH) entre 5 MW e 30 MW e usinas hidrelétricas (UHE) empreendimentos 
acima de 30 MW.

KUMMER, D. C.; SANTOS, I. Panorama do setor energético centralizado nos conselhos regionais de 
desenvolvimento (COREDES) do estado do Rio Grande do Sul. 
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Com base na análise realizada, observou-se que os empreendimentos de 
origem hídrica são predominantes no Rio Grande do Sul, representando 58,15% 
(5.553,20 MW) do total instalado e concentram-se, principalmente, na parte nordeste 
do território. As usinas hidrelétricas estão presentes nos COREDES Alto Jacuí com 
339,12 MW e Serra com 360,00 MW, ambos com três usinas cada. Nos COREDES 
Central 625,40 MW, Hortênsias 62,42 MW, Missões 128,00 MW cada um com duas 
usinas, e nos COREDES Noroeste Colonial 6,20 MW, Produção 2,88 MW e Norte 
226,00 MW com uma usina cada. Salienta-se ainda, o compartilhamento entre os 
COREDES Médio Alto Uruguai e Norte de 74,00 MW. E os COREDES que possuem 
usinas compartilhadas com o estado de Santa Catarina, sendo eles: Norte (1.450,00 
MW), Campos de Cima da Serra (690,00 MW) e Médio Alto Uruguai (855,00 MW). 

Quanto as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) o COREDE Serra represen-
ta a maior concentração das mesmas, bem como, a maior potência instalada sendo 
8 unidades e um total de 162,20 MW. Com 3 unidades tem-se os COREDES Noroes-
te Colonial com 28,21 MW, Campos de Cima da Serra com 29,30 MW Celeiro com 
37,59 MW, Missões com 14,71 MW, Nordeste com 30,11 MW e Médio Alto Uruguai 
com 12,76MW. Os COREDES com dois empreendimentos em operação são Cen-
tral com 34,55 MW, Hortência com 10,59 MW, e Produção com 9,43 MW. Por fim, 
os COREDES com uma unidade de PCH são: Alto da Serra do Botucaraí 3,34 MW, 
Fronteira Noroeste com 1,58 MW, Paranhana Encosta da Serra com 1,52 MW, Vale 
do Jaguari com 9,80 MW, Vale do Rio Pardo com 4,86 MW e Vale do Taquari com 
19,50 MW. 

Há também as Pequenas Centrais Hidrelétricas que auxiliam no abastecimen-
to energético de mais de um COREDE, com destaque para, Campos de Cima da 
Serra e Hortência que compartilham 4 unidades totalizando uma potência instalada 
de 103,02 MW. O COREDE Nordeste compartilha 50,90 MW com Campos de Cima 
da Serra (3 unidades), Médio Alto Uruguai que compartilha 18,00 MW com o CO-
REDE Celeiro (2 unidades). Além dos COREDES Alto da Serra do Botucaraí e Vale 
do Taquari que compartilham dois empreendimentos que somam 13,10 MW, Serra 
e Hortência com 48,11 MW (2 unidades) e Central e Alto Jacuí com 30,87 MW (2 
unidades). De modo a ampliar a capacidade instalada no estado há 13 Pequenas 
Centrais Hidrelétricas aprovadas com sua construção ainda não iniciada sendo 7 no 
COREDE Campos de Cima da Serra (51,82 MW), e 2 no Alto da Serra do Botucaraí 
(15,00 MW). 
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As PCH em construção não iniciada que serão compartilhadas entre CORE-
DES são 4, sendo: 2 unidades Rio da Várzea/ Médio Alto Uruguai (43,20 MW), Serra / 
Vale do Taquari (30,00 MW), Campos de Cima da Serra / Serra (30,00 MW). Somado 
a isso há duas PCH em construção no COREDE Central (25,97 MW). Assim, com a 
implementação destes 15 empreendimentos haverá um acréscimo futuro de potência 
hídrica instalada no estado de 196,00 MW. 

As Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH), empreendimentos de até 5 MW se 
fazem presente, principalmente, nos COREDES Serra com 9 unidades (8,75 MW), 
Médio Alto Uruguai com 8 unidades (6,42 MW) e Noroeste Colonial 6 unidades (4,48 
MW). Os demais que possuem CGH em sua área de abrangência variam entre 1, 
2 ou 3 empreendimentos, sendo com 3 unidades Alto da Serra do Botucaraí (3,34 
MW), Campos de Cima da Serra (3,80MW), Central (2,10MW), Celeiro (1,75 MW), 
Missões (1,39 MW), Nordeste (2,21 MW), Norte (0,95 MW) e Produção (1,30 MW). 
Os COREDES Fronteira Noroeste e Hortência possuem duas unidades cada, com 
6,75 MW e 1,18 MW, respectivamente. Alto Jacuí (0,89 MW), Centro Sul (2,25 MW), 
Rio da Várzea (0,28MW), Sul (0,70 MW), Vale do Rio dos Sinos (1,27 MW) e Vale do 
Taquari (0,70 MW) possuem uma unidade cada. Há ainda o COREDE Alto Jacuí que 
compartilha 0,28 MW com o Produção, e 6,60 MW com o Noroeste Colonial (2 uni-
dades), e o Fronteira Noroeste que compartilha 1,70 MW com o Celeiro, e 0,95 MW 
com o COREDE Missões.

 A segunda fonte energética com maior número de instalações (131 unidades) e 
potência instalada (2.164,94 MW) são as usinas termelétricas (UHT) as quais repre-
sentam 22,65% da produção energética no estado. O principal combustível destas 
usinas é de origem fóssil sendo 112 empreendimentos (1.830,63 MW) e 19 unidades 
(334,31 MW) de biomassa. As termelétricas, diferentemente das demais fontes, en-
contram-se melhor distribuídas no território gaúcho e estão presentes em 23 dos 28 
COREDES do estado. De acordo com Konrad et al. (2016), isso se deve ao fato da 
produção energética poder ser comercializada na própria região de produção, bem 
como, o custo reduzido da implantação das usinas termelétricas se comparado as 
outras fontes. 

O COREDE com maior número de empreendimentos termelétricos é o Me-
tropolitano Delta do Jacuí com 26 unidades e 357,44 MW de potência, em seguida 
Vale do Rio dos Sinos com 17 unidades (340,87 MW), Sul com 14 unidades (21,57 
MW) e Fronteira Oeste com 11 unidades (677,08 MW). Os COREDES Campanha e 
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Serra também possuem um número considerável de instalações sendo 9 unidades 
em cada região com 700,87 MW e 8,27 MW, respectivamente. Com a presença de 
5 usinas termelétricas tem-se os COREDES Central (2,02 MW), Jacuí Centro (10,11 
MW), Norte (7,57 MW) e Produção (5,71 MW). 

Com 4 unidades Missões (3,06 MW) e Vale do Taquari (2,24 MW), com 3 em-
preendimentos o Vale do Rio Pardo (2,56 MW) e com 2 termelétricas Centro-Sul 
(12,83 MW), Rio da Várzea (1,20 MW) e Vale do Caí (1,94 MW) e Fronteira Noroes-
te (3,6 MW). Com a presença de apenas um empreendimento em operação há os 
COREDES Campos de Cima da Serra (3,70 MW), Celeiro (0,10 MW), Litoral (1,00 
MW), Médio Alto Uruguai (0,13 MW), Noroeste Colonial (1,10 MW) e Vale do Jaguari 
(0,0026 MW). Há ainda uma termelétrica em construção no COREDE Metropolitano 
Delta do Jacuí (30 MW) e uma em construção não iniciada no COREDE Hortência 
(50 MW). 

As Centrais Geradoras Eólicas (EOL), por sua vez, concentram-se predominan-
temente na parte litorânea ao leste do estado, no entanto, há também alguns pontos 
favoráveis e instalações no interior do território. O Rio Grande do Sul conta (em maio 
de 2021) com 81 Centrais Geradoras Eólicas em operação com uma potência outor-
gada de 1.835,89 MW o que representa 19,21% da produção energética total. Devido 
a instalação das Centrais Geradoras Eólicas serem condicionadas à direção e à in-
tensidade dos ventos apenas 4 COREDES possuem o sistema, sendo eles: Sul com 
48 unidades (961,79 MW), Litoral 19 unidades (597,10 MW), Metropolitano Delta do 
Jacuí com 3 unidade (59,80 MW) e Fronteira Oeste com 11 unidades (217,20 MW). O 
COREDE Sul possuí ainda três EOL com uma potência de 52,50 MW em construção. 

Por fim, uma fonte ainda pouco explorada no estado na forma de geração con-
centrada são as Centrais Geradoras Fotovoltaicas (UFV) representando apenas 
0,04% e com 11 instalações (4,31 MW), distribuídas em 8 COREDES. O Médio Alto 
Uruguai é o que possui o maio número de instalações 3 unidades e 1,658 MW de 
potência, o Vale do Rio Pardo possui 2 unidades (0,0463 MW) e os COREDES que 
comportam um empreendimento são Metropolitano Delta do Jacuí (0,002 MW), Rio 
da Várzea (0,729 MW), Sul (0,004 MW), Vale do Caí (0,005 MW), Vale do Rio dos 
Sinos (0,003 MW) e o COREDE Serra que apesar de possuir apenas uma unidade é 
o que possui a maior potência instalada no estado 1,87 MW. 

Assim, com base na análise apresentada, observa-se que os COREDES Lito-
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ral, Sul, Fronteira Oeste e Campanha possuem o maior potencial para empreendi-
mentos de energia eólica. Em referência ao mês de maio de 2021, os 3 primeiros já 
apresentavam instalações eólicas, e o COREDE Campanha apresentava potencial a 
ser explorado. Para a produção de energia proveniente de biomassa destacam-se os 
COREDES Campanha, Fronteira Oeste, Vale do Taquari, Serra e Sul. 

Com a maior representatividade há 7 instalações UHT no Fronteira Oeste, 2 
no COREDE Sul e apenas um empreendimento no COREDE Campanha. O Vale do 
Taquari e Serra não possuem nenhuma termelétrica movida a biomassa. De modo a 
tirar proveito deste combustível o COREDE Campanha se apresenta de forma estra-
tégica no território, já que, o mesmo encontra-se entre os COREDES Fronteira Oeste 
e Sul, podendo comportar instalações para atender aos 3 COREDES. Da mesma 
forma os COREDES Serra e Vale do Taquari poderiam desenvolver projetos em par-
ceria e atender ambas as regiões.

Destaca-se que a energia solar é uma fonte com significativo potencial a ser ex-
plorado pois, embora, a parte centro-leste, mais especificamente a região Metropo-
litana de Porto Alegre possua os índices de irradiação mais baixos do estado, ainda 
assim, são níveis de irradiação superiores aos recebidos no território da Alemanha, 
da Inglaterra ou do Norte da França, países que utilizam largamente este sistema 
(ATLAS SOLAR DO RIO GRANDE DO SUL, 2018).

 Além disso, os empreendimentos solares de energia centralizada existentes no 
estado não se localizam nas áreas de maior irradiação solar. Ou seja, nos COREDES 
Vale do Jaguari, Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial ou Alto Jacuí, os quais apre-
sentam alto potencial ainda inexplorado. Atualmente, os COREDES que possuem 
instalações FV mais expressivas são Médio Alto Uruguai com 3 unidades, Vale do 
Rio Pardo com duas unidades, e o COREDE Serra que possui a maior potência ins-
talada no RS, sendo essas regiões com níveis de irradiação intermediários. 

CONCLUSÕES

O setor energético, em especial o elétrico, serve como um instrumento para o 
reconhecimento das regiões/estado, por parte do governo, nos mais variados setores 
(economia, saúde, segurança, lazer, etc.). Por meio deste entendimento, é possível 
proporcionar condições homogêneas de desenvolvimento entre as regiões e identi-
ficar os condicionantes e limitações das mesmas. Como já destacado a energia se 
apresenta como um dos principais constituintes da sociedade contemporânea, e a 
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previsão de aumento de mais de 65% no consumo energético para o ano 2040, é um 
alerta para a necessidade do aumento da potência instalada no estado.

No entanto, não cabe mais a ampliação da utilização de fontes energéticas de 
origem fóssil, uma vez que, agridem e poluem o meio ambiente, principalmente pela 
emissão de dióxido de carbono (CO²) na atmosfera. As hidrelétricas, por sua vez, em-
bora de caráter renovável, são vulneráveis pela dependência pluviométrica e exigem 
a inundação de grandes áreas, o que gera impactos tanto sociais quanto ambientais. 
Além disso, a diversificação energética do território propicia uma maior autonomia e 
segurança quanto ao seu abastecimento. 

Nesse sentido, as fontes de biomassa, eólica e solar tem se tornado cada vez 
mais competitivas economicamente, e com isso ganhado mais espaço no mercado. 
O estado do Rio Grande do Sul, com a disponibilização dos Atlas de Energia Reno-
váveis RS (2014, 2016, 2018), proporcionou as condições iniciais para essa diversi-
ficação, cabendo agora o desenvolvimento de políticas de incentivo, principalmente, 
referente as fontes energéticas de biomassa e solar, as quais são ainda incipientes 
no território. 

Por fim, destaca-se que a região centro-oeste apresenta um grande potencial 
para o desenvolvimento e crescimento do setor energético na forma de geração de 
energia centralizada. Isso porque, além de ser a região com maior potencial solar, 
possuir grande volume de biomassa, e também apresentar alguns pontos favoráveis 
a instalação do sistema eólico, é também a região menos povoada do estado, ou 
seja, com mais área disponível para instalação de empreendimentos. Sendo assim, 
o Rio Grande do Sul possui potencial para a ampliação do sistema energético para 
a produção de energia renovável alternativa, bem como, para atender à crescente 
demanda prevista para os próximos anos. 
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INTRODUÇÃO

A crítica ao sistema capitalista de produção não é nova. Desde que passou a 
ser dominante, iniciativas contrárias surgiram. Movimentos como os da economia so-
lidária e da tecnologia social inserem-se neste contexto como formas alternativas de 
produção a este sistema que atualmente predomina na maior parte dos países. São 
iniciativas que persistem na busca por uma outra sociedade, uma sociedade princi-
palmente mais justa e solidária.

Neste sentido, o enfoque do presente capítulo é aprofundar a análise da propos-
ta da tecnologia social em empreendimentos de economia solidária (EES) brasileiros. 
Especial atenção é dada a seus limites e possibilidades, no contexto mais amplo do 
capitalismo brasileiro, periférico, baseado em políticas de Ciência e Tecnologia (C&T) 
reprodutoras de desigualdades socioespaciais. O tema abarca, do ponto de vista 
espacial, o território brasileiro, um país que possui dimensão continental e carrega 
um quadro grave de desigualdades socioespaciais. Conforme Sachs (2001, p. 49), 
“ostenta uma das mais regressivas repartições da renda no mundo, com diferenças 
abismais entre a minoria dos ganhadores e a massa dos sacrificados” (THEIS, 2010).

Apoiada em investigações no âmbito do Núcleo de Pesquisas em Desenvolvi-
mento Regional, da Universidade Regional de Blumenau (NPDR/FURB), acerca do 
tema Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Desigual no Brasil no período recente, 
a pesquisa parte do seguinte pressuposto: as desigualdades socioespaciais estabe-
lecidas a partir do modo capitalista de produção são reforçadas pelo desenvolvimen-
to científico e tecnológico vigente. Os recursos mobilizados através da Política de 
Ciência e Tecnologia (PCT) no Brasil (e na América Latina) não têm sido utilizados 
para resolver problemas efetivos da sociedade (THEIS, 2017; MOSER, 2012; LAS-
TA, 2012). 
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Diante disto, a questão central que norteia a presente pesquisa é: quais os limi-
tes e as possibilidades da utilização de tecnologia social nos EES brasileiros, no pe-
ríodo recente? A hipótese geral para esta questão é de que a TS é capaz de viabilizar 
e dar sustentabilidade material, ideológica e política aos EES. A liberação do poten-
cial de criatividade do produtor direto pode gerar um substrato cognitivo tecnológico 
que seja consonante com os princípios da autogestão (DAGNINO, 2009). 

A relevância do tema de pesquisa vem da possibilidade de ampliar os subsídios 
para que os atores envolvidos com economia solidária e tecnologia social interajam e 
discutam seus projetos e possibilidade de convergência. Com a pesquisa pretende-
-se demonstrar como os dois contextos (economia solidária e tecnologias sociais) ga-
nhariam se fossem desenvolvidos de maneira conjunta. Para tanto, tornam-se cres-
centemente relevantes a sistematização e a reunião de elementos que contemplem 
o desenvolvimento de ambas as alternativas.

 Este capítulo é parte de uma pesquisa de mestrado. A metodologia de pes-
quisa da dissertação envolveu inicialmente a pesquisa bibliográfica e documental; e 
posteriormente pesquisa de campo, com aplicação de questionários a associações/
organizações vinculadas a EES e/ou tecnologias sociais. Estes questionários foram 
elaborados através da ferramenta google docs e enviados eletronicamente. Como 
método de abordagem foram utilizados os métodos hipotético-dedutivo e dialético; 
aqui entendendo que a  dialética  é  um  movimento  como  um  todo, principalmente 
no resultado positivo e na realidade substancial (SUCUPIRA FILHO,1981).

MARCO TEÓRICO: ECONOMIA SOLIDÁRIA E TECNOLOGIAS SOCIAIS

A construção da economia solidária é uma estratégia que visa à qualidade de 
vida do trabalhador. Seu objetivo maior é lançar os alicerces para uma nova forma 
de organização da produção, oposta ao modo capitalista de produção. Os partidários 
da economia solidária consideram que muitos [trabalhadores] que esperam por um 
emprego, tenham a oportunidade de se reintegrar à produção através da propriedade 
coletiva dos meios de produção (SINGER, 1998). 

No meio acadêmico o tema da economia solidária surge no âmbito da rees-
truturação produtiva, processo de trabalho e organização da produção. Para Lechat 
(2002), a primeira referência na literatura brasileira a conceitos ligados à Economia 
Solidária aparece em 1993 no livro Economia de solidariedade e organização popular, 
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organizado por Gadotti e Gutierrez (DAGNINO, s/d). Quando se fala em tecnologia 
social (TS), uma grande contribuição inicial foi feita pela teoria da inovação, que rejei-
ta a ideia de oferta e demanda para tratar de questões relativas ao “produto” conhe-
cimento. Assim, a teoria da inovação permite entender que “[...] a TS só se constitui 
como tal quando tiver lugar um processo de inovação, um processo do qual emerja 
um conhecimento criado para atender aos problemas que enfrenta a organização ou 
grupo de atores envolvidos” (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004, p. 33). Outra 
contribuição relevante veio da sociologia da ciência, com a abordagem sociotécnica. 
Para esta só é possível entender “[...] o desenvolvimento de um artefato tecnológico 
estudando o contexto sociopolítico e a relação de forças entre os diversos grupos 
com ele envolvidos.”. (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004, p. 41).

 Nesse ponto já se pode “definir” tecnologia social. Para Dias (2013, p.179), 
tecnologia social pode ser pensada como “[...] a base material e cognitiva de uma 
sociedade mais justa, solidária, democrática e ambientalmente sustentável, em con-
sonância com os princípios da autogestão, do cooperativismo e do desenvolvimento 
local. ” Já segundo Dagnino (2009, p. 103):

Ela seria o resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um proces-
so de trabalho que, em função de um contexto socioeconômico (que engen-
dra a propriedade coletiva dos meios de produção) e de um acordo social 
(que legitima o associativismo), os quais ensejam, no ambiente produtivo, um 
controle (autogestionário) e uma cooperação (de tipo voluntário e participati-
vo), permite uma modificação no produto gerado passível de ser apropriada 
segundo a decisão do coletivo.

A tecnologia social deve possuir alguns elementos, tais como: ser adaptada a 
pequeno tamanho físico e financeiro; ser não-discriminatória (patrão x empregado); 
estar orientada para o mercado interno de massa; ser libertadora do potencial e da 
criatividade do produtor direto; e por fim ser capaz de viabilizar economicamente os 
empreendimentos autogestionários e as pequenas empresas (DAGNINO, 2004). 

A tecnologia social resulta da crítica ao modelo convencional de desenvolvi-
mento tecnológico e se apoia numa lógica mais sustentável e solidária de tecnologia 
para toda sociedade. Mas, então, como se operacionaliza a Tecnologia Social? A 
adequação sociotécnica (AST) é o meio pelo qual se operacionaliza a tecnologia 
social. Seu conceito surge da “necessidade de criar um substrato cognitivo-tecnoló-
gico a partir do qual atividades não inseridas no circuito formal da economia poderão 
ganhar sustentabilidade e espaço crescente em relação às empresas convencionais” 
(DAGNINO, 2002 apud DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004, p. 51).

OLIVEIRA, A. G.; THEIS, I. M.  Limites e possibilidades no uso de tecnologia social em empreendimentos de 
economia solidária no Brasil.
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Nesse sentido, a AST pode ser compreendida como um processo que busca 
promover uma adequação do conhecimento científico e tecnológico (esteja ele já 
incorporado em equipamentos, insumos e formas de organização da produção, ou 
ainda sob a forma intangível e mesmo tácita) não apenas aos requisitos e finalidades 
de caráter técnico-econômico, como até agora tem sido usual, mas ao conjunto de 
aspectos de natureza socioeconômica e ambiental que constituem a relação CTS 
(DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004, p. 52).  

 O objetivo da adequação sociotécnica é adequar a tecnologia convencional, 
concebendo alternativas, aplicando critérios suplementares, tais como: a participa-
ção democrática no processo de trabalho, o atendimento a requisitos relativos ao 
meio ambiente, à saúde do trabalhador e à sua capacitação autogestionária. 

Para Lima e Dagnino (2013), os estudos sobre economia solidária raramente 
abordam as questões tecnológicas. Mas os estudos em Ciência, Tecnologia e Socie-
dade (CTS) relacionam diretamente a tecnocracia capitalista ao quadro de exclusão 
social, trabalho e transformação social. Lima e Dagnino (2013) assinalam, também, 
que economia solidária e tecnologia social possuem utopias concretas e convergen-
tes e classificam essas utopias em quatro categorias: autogestão; dimensão coletiva 
e participativa da produção de bens e de conhecimento; caráter societal potencial-
mente transformador da relação trabalho e tecnologia; superação do capitalismo. E 
concluem que “[...] a tecnologia social, aliada à economia solidária, construiria arrajos 
sociotécnicos capazes de se alimentar e ser alimentados pela utopia de “outra socie-
dade possível para além do capital”.” (LIMA; DAGNINO, 2013, p. 12).

 Como referido, os atores envolvidos com economia solidária, pouco “se aproxi-
mam” de tecnologia social. Apesar disso, Dagnino (s/d, p. 41) destaca alguns autores 
que defendem a economia solidária, possuindo uma percepção da necessidade da 
adequação sociotécnica (AST): 

Um é o prof. Paul Singer que, tal como foi possível avaliar através de uma 
entrevista informal, se refere ao que se define no terceiro capítulo como nível 
3 da tipologia de Modalidades de AST: Ajuste no Processo de Trabalho. Outro 
é o Prof. Ricardo Tauile, a julgar pelo trabalho anteriormente citado 

O autor cita ainda o prof. Luiz Inácio Gaiger que, ao pesquisar os coletivos de 
produção nos novos assentamentos rurais, observa que “embora costume ocorrer 
uma mudança na forma social de produção, a base técnica é apenas superficialmen-
te alterada”. E o quarto autor é Lia Tiriba que se propõe a responder a questão: “em 
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que medida as novas estratégias de gestão da força de trabalho, além de garantir a 
produtividade e competitividade no mercado podem facilitar o processo de desaliena-
ção das relações de produção?” (TIRIBA, 1994, p. 151 apud DAGNINO, s/d, p. 42).

 A tecnologia social pode ser considerada mais adequada aos empreendimen-
tos solidários, pois possuem elementos como: ser adaptada a pequeno tamanho físi-
co e financeiro; ser não-discriminatória (patrão x empregado); estar orientada para o 
mercado interno de massa; ser libertadora do potencial e da criatividade do produtor 
direto; ser capaz de viabilizar economicamente os empreendimentos autogestioná-
rios e as pequenas empresas (DAGNINO, 2004).

A viabilização da economia solidária depende de maneira crucial da capacida-
de de se promover uma adequação sociotécnica que evite (a) a dependência tecno-
lógica em relação ao exterior, e (b) a inadequação que essa tecnologia apresenta 
em relação aos objetivos da estratégia. Apesar de que ainda é ser dominante no 
ambiente da C&T e da opinião pública em geral, a C&T convencionais vêm sendo 
crescentemente questionadas nos países subdesenvolvidos. Como ficou explicitado, 
entende-se que a C&T produzida em nossa sociedade está relacionada às formas 
de produção e consumo que legitimam os interesses dos grupos sociais dominantes 
e, por isto, reforçaria os modelos hierárquicos e as formas autoritárias de controle 
capitalista que ficam nela impregnados.  

Se a condição de manutenção das relações capitalistas de produção é a re-
produção de determinado tipo de meios de produção, que asseguram a vigência de 
determinado tipo de divisão do trabalho, um modelo alternativo de desenvolvimento 
social parece implicar inevitavelmente numa C&T alternativa” (DAGNINO, s/d, p. 52).

 Todavia, “a possibilidade de uma transição da racionalidade tecnocientífica ca-
pitalista para outra racionalidade (mais solidária) demanda a superação de resistên-
cia sociotécnica em incorporar valores sociais distintos dos usualmente presentes 
em dinâmicas tecnocientíficas” (JESUS e DAGNINO, 2012, p. 1).

 No texto elaborado com base em uma exposição oral, Economia Solidária                      
e Tecnologia Social: construindo pontes, Renato Dagnino (2011) busca pilares nos 
dois territórios para construir pontes que potencializam seu mútuo desenvolvimento. 
“[...] a Economia Solidária possui um potencial capaz de gerar inclusão socioeconô-
mica que vai além do impacto que geraria a produção de bens e serviços para aten-
der a demanda dos hoje excluídos e que passariam a ser incluídos na ES” (DAGNI-
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NO, 2011, p. 14). 

As políticas públicas podem “[...] proporcionar os meios necessários para que 
as novas tecnologias se tornem acessíveis aos EES, valorizando sua função social e 
econômica”. Nesse sentido, deveriam ser ampliadas as ações já existentes e criadas 
novas por parte do poder público, a exemplo de: 

[...] desenvolvimento e disseminação de pesquisas e tecnologias; de demo-
cratização das tecnologias da informação (ênfase no software livre); de iden-
tificação, resgate e valorização do conhecimento acumulado pelas iniciativas 
de Economia Solidária; de criação de Centros Tecnológicos de Economia So-
lidária; de ampliação da participação em fóruns e espaços de gestão da polí-
tica de ciência e tecnologia; de desenvolvimento de ferramentas de comércio 
eletrônico de produtos da Economia Solidária e gestão financeira dos EES; 
e de formação em tecnologias e desenvolvimento sociais (SILVA e FARIA, 
2010, p. 68).

 Para concluir, o desenvolvimento e a reaplicação das tecnologias sociais                    
deveriam situar-se em áreas em que a ES está sendo fomentada e apoiada. Exem-
plos destes lugares são: coleta e reciclagem de materiais; produção de formas al-
ternativas de energia renovável; construção habitacional em mutirão e autogestão; 
desenvolvimento de softwares livres no âmbito da inclusão digital, produção agroeco-
lógica de base familiar e associativa e empresas recuperadas (SILVA; FARIA, 2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para entender um pouco mais das relações entre Empreendimentos de Eco-
nomia Solidária e Tecnologias Sociais no Brasil, aplicou-se um questionário junto às 
associações/organizações que participam e apoiam os movimentos de Economia 
Solidária e/ou Tecnologias Sociais. Com este questionário procurou-se identificar as 
diferentes concepções de tecnologia sociais, como elas são entendidas pelas as-
sociações/organizações. Foram enviados questionários para 16 entidades (associa-
ções/organizações) e para 53 Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares. 
Obtiveram-se 13 respostas. Isso corresponde a um retorno superior a 22%, portanto, 
representativo do universo pesquisado. Um dado a registrar é a dificuldade de con-
tato com algumas incubadoras. Os e-mails cadastrados nos seus respectivos sites 
podem estar desatualizados. 

 Inicialmente desejou-se saber quais funções exercem na associação/organi-
zação as pessoas que estavam respondendo ao questionário. Por isso achou-se 
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pertinente perguntar a respeito. As pessoas que responderam são, principalmente, 
professores, assessores técnicos e jurídicos, coordenadores e diretores. É evidente, 
pois, que os/as respondentes não estão ligados às atividades-fim da entidade na qual 
atuam, mas exercem funções típicas de gestão. Procurou-se identificar a concepção 
de tecnologia social para a associação/organização. As respostas mostraram que 
a maioria das entidades pesquisadas (53,8%) entendem tecnologia social como: “o 
resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um processo de trabalho que, 
em função de um contexto socioeconômico (que engendra a propriedade coletiva dos 
meios de produção) e de um acordo social (que legitima o associativismo), os quais 
ensejam, no ambiente produtivo, um controle (autogestionário) e uma cooperação 
(de tipo voluntário e participativo), permite uma modificação no produto gerado pas-
sível de ser apropriada segundo a decisão do coletivo”. Este conceito foi formulado 
por Renato Dagnino e mostra que a maioria das associações/organizações entende 
que tecnologias sociais e economia solidária deveriam estabelecer relações mais 
estreitas. 

Note-se que o conceito preferido define que a tecnologia social deveria ser 
resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um processo de trabalho, em 
que a propriedade dos meios de produção é coletiva, em que há associativismo, 
autogestão e cooperação. O mais importante desta concepção é a modificação no 
produto gerado ser passível de ser apropriada segundo a decisão do coletivo.

Outra pergunta referiu-se ao meio pelo qual a entidade empresta o apoio/as-
sessoria aos empreendimentos. A resposta “Capacitação/Qualificação Profissional” 
foi a mais representativa: 53,8% das entidades apoiam/assessoram os empreendi-
mentos capacitando-os profissionalmente, dando qualificação e ensino para atuarem 
no mercado de trabalho. A opção “Suporte Técnico/tecnológico” foi assinalada por 
15,4% das entidades; e a opção “Difusão/divulgação de informações” foi assinalada 
por 7,7%. Duas entidades responderam, respectivamente, que o apoio/assessoria 
se dá através de “Todas as alternativas”; e “Suporte Técnico/tecnológico, formação e 
acompanhamento permanente”. 

Em síntese, pode-se dizer que a atuação destas entidades é basicamente vol-
tada à capacitação profissional e ao suporte técnico para os empreendimentos. A 
partir disto se percebe o potencial que estas associações/organizações têm para 
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levar aos EES conhecimento e auxiliá-los na difusão das tecnologias sociais. Ou 
seja, elas têm entendimento de que tecnologias sociais precisam ser trabalhadas 
nos EES. Elas têm um relacionamento próximo aos empreendimentos, facilitando a 
divulgação da ideia de TS.

A pergunta seguinte foi relativa ao uso de TS pelos empreendimentos. A Figura 
1 mostra que a maior parte das entidades constatou o uso de Tecnologias Sociais 
nos empreendimentos.

Figura 1 - Uso de Tecnologias Sociais por EES

Fonte: Elaborada pelos autores com base nas respostas aos questionários aplicados.
 

 Como visto, um percentual alto das entidades afirma haver utilização de tecno-
logias sociais por parte dos empreendimentos. Duas entidades apenas não perce-
beram que os mesmos utilizam este tipo de tecnologia. Essas respostas indicam um 
cenário positivo.

 Perguntou-se também sobre possíveis entraves/desafios a serem superados 
para o fortalecimento da relação entre economia solidária e tecnologias sociais. Na 
primeira resposta que se obteve, como desafio, a entidade informou ser “Formação 
contínua dos beneficiários”. Outras três instituições informaram que seriam entraves: 
“Falta de recursos financeiros; dificuldade de relacionar o conhecimento técnico/aca-
dêmico e o conhecimento popular”; “Compreensão e confiabilidade pelos próprios 
sujeitos inseridos no processo”; “Capacidade técnica, capacitações”; estas quatro 
respostas evocam a questão do conhecimento, ou seja, apontam para a formação 
e a capacitação por parte dos integrantes dos empreendimentos. As entidades têm 
a percepção de que, como dificuldade de ordem prática, a formação dos produtores 
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diretos é um dos maiores entraves. Mas outras entidades apontaram uma questão 
relativa à “confiabilidade”, destes sujeitos, em relação às novas técnicas que pode-
riam ser utilizadas. Talvez pela falta de compreensão do que seja, na prática, uma 
tecnologia social, exista esta falta de confiança. Quanto à dificuldade de relacionar 
conhecimento técnico/acadêmico ao conhecimento popular, aí se mostra que as en-
tidades percebem um distanciamento do conhecimento gerado na universidade, por 
parte dos pesquisadores, em face do senso comum, do conhecimento dito popular. 
A proposta das tecnologias sociais é, justamente, de valorização do conhecimento 
e saberes populares para a resolução de problemas da sociedade. Estas respostas 
permitiram perceber que, num primeiro instante, quando da aproximação junto ao 
empreendimento, é importante verificar como os produtores concebem “tecnologias 
sociais”. A partir da visão deles, sujeitos produtivos, se tem o desafio de aprofundar 
o conhecimento e demonstrar na prática o que seriam tecnologias sociais.

Outras respostas indicam dificuldades que os empreendimentos têm para en-
tender e (deste modo) valorizar as tecnologias sociais. Uma instituição sugere haver: 
desvalorização da tecnologia social pelas cooperativas e EES. E que existe dificul-
dade em relacionar a TS como facilitador nas ações promovidas internamente pe-
los cooperados. Esta desvalorização apontada pela entidade, percebida no dia-a-dia 
dos empreendimentos, denota novamente uma compreensão imprecisa, talvez ina-
dequada, de tecnologia social. Outra entidade informa que a “exigência de retorno 
imediato (renda) e ausência de políticas públicas de promoção das tecnologias so-
ciais” são os maiores desafios. Sugere que a falta de políticas públicas nesta área 
desestimula avanços no desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias sociais. 
Uma resposta, que chama a atenção para a necessidade de criação de novas tec-
nologias, coloca ênfase na: “apropriação dos empreendimentos e entendimento da 
necessidade do desenvolvimento da mesma, pois é mais fácil copiar modelos, ao 
invés de inovar e criar”. A entidade respondente evoca o mimetismo inerente à Ciên-
cia e Tecnologia brasileira, referido por diversos estudiosos da área. Este mimetismo 
significa que nossos pesquisadores, ao invés de criarem novas tecnologias que aten-
dam às necessidades de nossa sociedade, de acordo com nosso contexto socioeco-
nômico, defendem a adoção de tecnologias de países desenvolvidos, que possuem 
uma dinâmica social totalmente diferente da nossa. Estas tecnologias visam atender 
problemas que, na verdade, não temos, e os que temos acabam sendo esquecidos.
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Outra instituição avança um pouco mais na discussão, valendo a pena que se 
transcreva sua resposta novamente aqui:

Entre os desafios para o fortalecimento da relação entre economia solidária 
e TS destacamos: - Contribuir com a socialização, sistematização e disse-
minação do conhecimento e das práticas no âmbito das TS. - Interagir com 
os diferentes atores sociais que discutem e desenvolvem TS, a exemplo dos 
empreendimentos de economia solidária, das universidades e das redes so-
ciais e fomentar o desenvolvimento de parcerias entre essas organizações. 
- Construir espaços de socialização e diálogo entre os saberes populares, 
acadêmicos, privados e públicos para a produção da ciência, da tecnologia 
e das iniciativas inovadoras apropriadas aos problemas locais e ao enfren-
tamento dos riscos sociais identificados. - Fortalecer a interlocução entre as 
TS a serem aplicadas e as políticas públicas disponíveis no local (OLIVEIRA, 
2015, p. 85).
 

Com esta resposta, bastante abrangente, percebe-se o entendimento, por par-
te da entidade, de várias dificuldades. Cabe destacar a socialização do conhecimen-
to acerca das TS e a questão do relacionamento entre as tecnologias sociais e as 
políticas públicas. A entidade aponta soluções, que incluiriam a interlocução, socia-
lização e diálogo entre os saberes populares e acadêmicos, privados e públicos, a 
geração de ciência e tecnologia que promovam iniciativas inovadoras, apropriadas 
aos problemas locais etc. 

Outra entidade, por fim, apontou que um desafio importante diz respeito à dis-
posição dos pesquisadores em atuar com a população. Isso mostra que a academia 
poderia se aproximar mais da realidade social e dos próprios empreendimentos. O 
desenvolvimento de tecnologias sociais requer a identificação das dificuldades e ne-
cessidades da população e das possibilidades dos empreendimentos.

CONCLUSÃO 

A concepção de tecnologia social utilizada pelos autores vai ao encontro do 
conceito proposto por Dagnino (2009). Estas tecnologias seriam o resultado da ação 
de um coletivo de produtores sobre um processo de trabalho, em um ambiente no 
qual os princípios da autogestão, propriedade coletiva dos meios de produção, asso-
ciativismo e cooperação, permitem uma modificação no produto gerado, passível de 
ser apropriada segundo a decisão do coletivo. De acordo com este conceito, portan-
to, as tecnologias sociais deveriam estar inseridas no contexto socioeconômico dos 
EES. 
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Este capítulo teve o objetivo de analisar os limites e as possibilidades da utili-
zação de tecnologias sociais nos empreendimentos de economia solidária brasileiros 
no período recente (2001-2014). Encontraram-se, ao longo do trajeto, elementos teó-
ricos que comprovaram que a utilização de tecnologias sociais nos EES teria como 
vantagem propiciar sustentabilidade material e viabilidade econômica para os em-
preendimentos. Mas não apenas isto. As tecnologias sociais evocam um modo de-
mocrático de escolha das tecnologias utilizadas. Exigem, porém, que os produtores/
trabalhadores entendam os processos produtivos com que estão envolvidos; exigem 
que estes processos produtivos respeitem os limites físicos de seu organismo, en-
quanto seres humanos. As tecnologias sociais têm condições de “ouvir” o produtor 
direto e “criar” meios/técnicas para facilitar seu cotidiano de trabalho, de acordo com 
as dificuldades que este encontra no dia-a-dia. Resumindo: estas tecnologias tornam 
o trabalhador um sujeito pensante, que tem potencial para criar ou mesmo adaptar 
as técnicas de que necessita para facilitar o processo produtivo. 

Do ponto de vista teórico, as tecnologias sociais e a economia solidária se com-
plementam. Porém, no terceiro capítulo, quando observados alguns dados da reali-
dade destes campos no Brasil, esta articulação se dá de maneira bastante discreta. 

Através da pesquisa de campo, as instituições que apoiam / dão suporte aos 
EES e/ou trabalham diretamente com tecnologias sociais, ofereceram algumas pis-
tas interessantes. 84,6% destas entidades informaram que percebem a utilização de 
tecnologias sociais no cotidiano de trabalho dos empreendimentos. Além disto, quan-
do se perguntou o que a instituição vê como entraves ou desafios a serem supera-
dos para o fortalecimento da relação entre economia solidária e tecnologias sociais, 
pode-se desvelar um pouco mais do que ocorre na prática. Uma resposta apontou 
para a desvalorização da tecnologia social pelas cooperativas e empreendimentos. 
Na realidade, muitos deles acabam desconhecendo ou não reconhecendo as van-
tagens da utilização de tecnologias sociais. Viu-se que isto pode decorrer da falta 
de divulgação e/ou conhecimento de sua proposta. Também se viu que a formação 
e capacitação para trabalhadores era um dos grandes entraves/desafios a serem 
superados, para que possa haver, na prática, uma relação mais estreita entre estes 
dois contextos. Por isto, mais estudos devem ser feitos para se conhecer um pouco 
mais acerca deste universo.

As associações/organizações das diversas esferas têm capacidade de gerar 
integração e promover a proposta das tecnologias sociais junto aos EES brasileiros. 
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Questionou-se se estas entidades consideravam importante que os EES fizessem 
uso de tecnologias sociais. E 100% das instituições responderam que consideravam 
ser este relacionamento de “muita” importância. Também se perguntou como se dá 
o contato inicial com os empreendimentos apoiados/assessorados pela organiza-
ção, pretendendo-se verificar como as entidades “chegam” até estes. As respostas 
mostraram que a aproximação da associação/organização com o empreendimento 
se dá de variadas formas, mas aí há maiores dificuldades. Outra resposta que leva a 
aceitar a hipótese proposta inicialmente foi a que buscou entender a concepção de 
tecnologia social da entidade. A maioria das instituições entendeu que as tecnologias 
sociais deveriam ser úteis e viabilizar o cotidiano de trabalho. Ademais, para mais da 
metade dos respondentes, a Tecnologia Social é o resultado da ação de um coletivo 
de produtores sobre um processo de trabalho, em que a propriedade dos meios de 
produção é coletiva, em que há associativismo, autogestão e cooperação. 

Para concluir, cabe lembrar que o tema das tecnologias sociais surge no con-
texto dos Estudos Sociais em Ciência e Tecnologia, como uma alternativa mais viável 
para o contexto brasileiro, por seus critérios de justiça e equidade social. As tecnolo-
gias sociais possuem uma proposta simples e que visa atender às necessidades da 
maioria da população. O objetivo foi mostrar a viabilidade da proposta das tecnolo-
gias sociais para utilização nos EES brasileiros. Ao final, pode-se afirmar que exis-
te viabilidade na aplicação destas propostas no contexto socioeconômico brasileiro. 
Existem alternativas justas, solidárias e que atendem às necessidades da maioria 
da população. Mesmo com lacunas e dúvidas que ainda persistem, os resultados 
desvelaram uma realidade que não só já existe, mas que tem amplas condições de 
ser expandida. Que, portanto, o tema da aproximação entre ES e TS ganhe maior 
destaque no âmbito da Política de Ciência e Tecnologia brasileira.
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INTRODUÇÃO

O início do processo de reestruturação produtiva do capital, iniciado nos anos 
de 1970, deu origem à crise do paradigma taylorista/fordista, que culminou no surgi-
mento da acumulação flexível, ou toyotismo, como defendido por alguns autores. As 
alterações provocadas por esse processo perpassam não apenas a produção em si, 
mas todo o tecido social, no qual se inserem as relações sociais de produção. Esse 
processo permanece em curso, com a coexistência de diferentes paradigmas, va-
riando do progresso técnico às formações socioespaciais existentes.27 

Considerando, portanto, as mudanças engendradas por esse processo de rees-
truturação produtiva, não apenas o setor produtivo precisou se adaptar, mas, tam-
bém, o papel dos estados – e a forma como eles se organizam – foi profundamente 
alterado. Acerca dessas mudanças, precisamos destacar que a leitura do desenvol-
vimento regional, em debate neste capítulo, está intimamente ligada à perspectiva da 
categoria da análise do território e do consequente desenvolvimento territorial.

Desse modo, neste texto, longe de esgotar a discussão, objetivamos com-
preender como a inovação, em suas diversas nuances, pode promover o almejado 
desenvolvimento socioespacial. Para tanto, desenvolvemos uma análise acerca do 
papel da tecnologia na atual Divisão Internacional e Territorial do Trabalho (DIT) e 
(DTT), buscando compreender como se estruturam as novas formas de promoção de 
políticas públicas de inovação dos estados no cenário contemporâneo da realidade 
brasileira. Quanto aos procedimentos teórico-metodológicos, partindo de um recorte 
descritivo-analítico, baseamo-nos nas proposições de Vale (2012), Dallabrida (2010), 
Santos (2011) e outros.

27  Vale enfatizar que não pretendemos, aqui, apresentar uma leitura reducionista e linear da 
história, delegando atributos de atraso ou progresso aos países que estão vivenciando (ou não) a 
aurora da fronteira tecnológica; visamos apenas fornecer alguns dados para inserir o leitor neste 
debate.
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O DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM QUESTÃO: AS POLÍTICAS DE 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA

A categoria do território é imprescindível para a compreensão de todas as al-
terações provocadas pela reestruturação produtiva do capital, sobretudo porque, a 
partir dessas mudanças e com a mundialização do capital (CHESNAIS, 1996), um 
processo de competitividade territorial se instaurou no setor produtivo. Para Vale 
(2012), com a ascensão de um processo flexível, a teoria de crescimento econômico 
neoclássica foi sendo abandonada em favor de outras orientações teóricas, as quais 
privilegiavam o estudo de mudanças estruturais e a explicação das transições do sis-
tema capitalista, e também como estas influenciaram no desenvolvimento econômico 
regional e local. Nesse contexto, o foco da análise se deslocou para o estudo das 
condições tecnológicas, sociais e institucionais que permitiam que um conjunto de 
territórios mantivesse ritmos de crescimento econômico elevados.

De modo geral, essa perspectiva teórica pode referir-se aos 

casos certamente distintos, desde sistemas locais em atividades tradicionais 
(“Terceira Itália”), aglomerações de atividades high-tech (Silicon Valley) ou 
mesmo centros financeiros (City de Londres). O ressurgimento destas regiões 
está associado a processos dinâmicos de inovação, tendo esta temática gan-
ho protagonismo nas teorias e políticas de desenvolvimento regional e local 
(VALE, 2012, p. 55).

Nessa mesma direção teórica, Milton Santos também tece relevantes comen-
tários sobre o atual desenho da DIT, assinalando que a densidade de “informação e 
conhecimento do território acarreta em uma seletividade espacial por parte das em-
presas e do capital. As porções territoriais dotadas de informação competem vantajo-
samente com as que deles não dispõe” (SANTOS, 1999, p. 194). Além disso, afirma, 
ainda, que, nesse cenário, uma categoria de análise torna-se pertinente, a saber: 
aqueles territórios que acumulam densidades técnicas e informacionais – sendo, por-
tanto, mais aptos a atrair atividades econômicas, capitais, tecnologia e organização – 
são denominados territórios luminosos. Os espaços onde essas características estão 
ausentes são chamados de territórios opacos. 

Assim, segundo Dallabrida (2010), quando integra os interesses da comunida-
de territorial, o território pode ser considerado um agente do desenvolvimento, par-
tindo-se do pressuposto de que essa concepção se alicerça nos aspectos culturais 
e, sobretudo, na identidade territorial local. Ademais, esse autor assegura que, se-
melhante a uma empresa, localidades, regiões, e territórios podem se valer de suas 
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vantagens competitivas para atrair investimentos ou mesmo agregar valor aos seus 
produtos, com vistas ao desenvolvimento regional. E mais, o autor também sugere 
que a prosperidade de algumas áreas ocorre como produto do esforço criativo hu-
mano, e não é algo herdado, sendo que a competitividade de um território depende 
sumariamente da capacidade de sua indústria inovar e melhorar seus processos e 
produtos. 

Constatamos, desse modo, que a política tecnológica pode contribuir para me-
lhorar as condições que propiciam a inovação (PUJADAS; FONT, 2010), razão pela 
qual o aspecto territorial da inovação é um dos mais relevantes neste debate. A esse 
respeito, Tessari e Mendes (2013) observam que a junção de estratégias públicas 
com organizações civis, na busca por consolidar práticas diferenciadas de produção, 
com ações estruturantes de caráter tecnológico e inovador, possibilita a formação de 
novos cenários de desenvolvimento de base local. No entanto, precisamos salientar 
que o poder público local, além de ser um dos atores desse processo, também deve 
agir como articulador e legitimador jurídico-político-territorial, em prol dos interesses 
da coletividade. 

Nessa lógica, Dallabrida (2010) defende um modelo de desenvolvimento que 
tenha ancoragem no território, propondo o chamado desenvolvimento territorial, que, 
segundo o autor,

seria um processo de mudança estrutural empreendido por uma sociedade 
organizada territorialmente, sustentado na potencialização dos capitais e re-
cursos (materiais e imateriais) existentes no local, com vistas à dinamização 
econômica e à melhoria da qualidade de vida de sua população. É uma con-
cepção pessoal, que ressalta a ideia de processo, de mudança estrutural, 
concebe a sociedade como ator, ressalta sua dimensão localizada e o sentido 
da dinamização socioeconômica como sendo a melhoria da qualidade de vida 
da população (DALLABRIDA, 2010, p. 153-154).

Desse modo, a partir dessa emergência de um diálogo entre desenvolvimento 
e território, surge na contemporaneidade o conceito de territórios inteligentes, que, de 
acordo com Souza (2005), se traduz como uma noção ampliada de meio inovador e 
está atrelado também às discussões acerca das relações entre inovações e território, 
bem como às dinâmicas interativas de aprendizagem coletiva. 

Essa noção diz respeito aos territórios capazes de funcionar “como coletores e 
repositórios de conhecimentos” e ideias, e de proporcionar o ambiente e as infraes-
truturas “facilitadoras dos fluxos de conhecimento”, ideias e “práticas de aprendiza-
gem” (SOUZA, 2005, p. 105). Por conseguinte, com essa abordagem, atribui-se uma 

SAAB, T. B.; SOUZA, A. V.; LOPES, M. F. As políticas de inovação tecnológica e o desenvolvimento regional: 
breves notas para um debate. 
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centralidade ainda maior ao papel da aprendizagem coletiva sobre o desenvolvimen-
to regional. Nesse viés, são as configurações territoriais e as ações coletivas dos 
agentes que favorecem a produção e a difusão do conhecimento no meio empresa-
rial regional.

Assim, como a inovação presente nos territórios é locacional, surgindo a partir 
da criação de uma atmosfera de conhecimento, os serviços, ao contribuírem para 
uma crescente diversidade de comportamentos individuais e coletivos, proporcionam 
uma multiplicidade de escolhas em termos de modos de vida que permitem projetar 
tendências na organização, cada vez mais diversificadas e, ao mesmo tempo, inova-
doras. Nesse sentido,

O Sistema Territorial de Inovação (STI) é uma construção, produto de uma 
ação planejada e consciente ou de um somatório de ações desarticuladas, 
que impulsiona o progresso tecnológico em economias capitalistas comple-
xas, viabiliza o fluxo de informação entre produtores de ciência e tecnologia e 
os setores da economia e proporciona o arcabouço no qual governos formu-
lam e implementam políticas para influenciar o processo de inovação. Cons-
titui-se por elementos e relações que interagem na produção, difusão e uso 
de conhecimento novo e economicamente útil (COSTA; FERNANDES, 2015, 
p. 6320).

Destarte, com o aumento do processo de interdependência dos territórios, hou-
ve um reforço na dimensão geográfica da economia do conhecimento global. Para 
Vale (2012), em decorrência do conhecimento tácito, a proximidade espacial tem 
sido considerada absolutamente central para as dinâmicas de inovação dos terri-
tórios, sendo viabilizada através do conhecimento com origem prática e baseado 
na experiência. Sob esse viés, os apontamentos teóricos pressupõem uma política 
de inovação robusta, que visa o desenvolvimento territorial de áreas pauperizadas, 
bem como o aumento desse potencial em áreas já desenvolvidas, tendo em vista a 
competitividade dos territórios. Além de Vale (2012), Pujadas e Font (2010) também 
asseveram que a política tecnológica contribui para elevar os patamares socioeconô-
micos e competitivos de um território, principalmente nas áreas deprimidas. 

Não obstante, tanto Dallabrida (2010) quanto Ferrão (2011) assinalam que para 
se concretizar os objetivos que giram em torno do desenvolvimento territorial devem 
ser levados em consideração tanto os anseios da comunidade territorial, que recebe-
rão essas políticas públicas de inovação, quanto a participação dessa comunidade no 
processo, algo necessário para o sucesso do empreendimento. Nessa perspectiva, 
Tessari e Mendes (2013) indicam que o desenvolvimento territorial de base local pas-
sa a articular todos os elementos e agentes que se materializam sobre esse espaço. 

SAAB, T. B.; SOUZA, A. V.; LOPES, M. F. As políticas de inovação tecnológica e o desenvolvimento regional: 
breves notas para um debate. 
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Desse modo, considerando o território como uma base do desenvolvimento e 
como instância da regulação, ele é constituído por uma rede de relações de indiví-
duos, empresas e/ou organizações geradora de um campo de forças sociais localiza-
das, com capacidade de organização social, cultural e política, tornando os agentes 
desse desenvolvimento os protagonistas do próprio destino. A importância dessas 
políticas reside no fato de que,

Em tempos de globalização, é preciso que as comunidades locais e regionais 
se organizem em torno do objetivo do desenvolvimento econômico. Destaca-
-se, assim, o papel dos atores locais no desenvolvimento: universidades, cen-
tros de pesquisa, prefeituras, agências de fomento à pesquisa, associações 
comerciais e industriais, entre outros. Esses atores têm como papel estimular 
as inovações, reduzir os custos de produção das empresas locais e estimular 
a ação das empresas nos mercados. O sucesso dessa ação não será alcan-
çado se o sistema institucional não estimula a interação entre os atores e o 
aprendizado coletivo através da cooperação e dos acordos entre empresas e 
organizações (SOUZA, 2005, p. 101).

Esse desenvolvimento de base local é denominado por Santos (2001) de ho-
rizontalidades, e tem íntima ligação com políticas públicas de natureza regional, as 
quais têm como escopo o desenvolvimento socioterritorial. Além disso, precisamos 
ainda considerar como se estruturam as políticas de inovação tecnológica e industrial 
na realidade brasileira – o que será debatido, en passant, na seção a seguir.

A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A                                         
REALIDADE BRASILEIRA

A inovação desempenha um papel de destaque no modo de produção capita-
lista, influenciando sobremaneira os papéis desempenhados na Divisão Internacio-
nal e Territorial do Trabalho. Nesse sentido, é extremamente relevante considerar 
o entrelaçamento existente entre a indústria e as inovações tecnológicas, uma vez 
que, a partir da reestruturação produtiva do capital e do novo papel que a ciência e 
a tecnologia passaram a ocupar, principalmente por meio da pesquisa e do desen-
volvimento (P&D), houve a abertura do caminho para novos modelos de intervenção 
na realidade, o que pressupõe a criação de políticas públicas que contemplem essa 
nova demanda. 

A esse respeito, Vale (2012) sustenta que o conhecimento e a inovação são de-
cisivos para o crescimento econômico e o desenvolvimento de países e regiões, sen-
do fundamentais para as economias do futuro, haja vista que influenciam a capaci-
dade de criação de valor econômico, determinando, em última instância, a vantagem 

SAAB, T. B.; SOUZA, A. V.; LOPES, M. F. As políticas de inovação tecnológica e o desenvolvimento regional: 
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competitiva das empresas, indústrias e regiões. Em decorrência desse cenário, 
acreditamos ser demasiadamente importante a elaboração de políticas públicas para 
a promoção do desenvolvimento local, territorial e regional. Entre essas políticas, 
destacam-se os polos regionais de inovação – ancorados em um sistema nacional 
de inovação – e as novas feições produtivas assumidas no advento das tecnologias 
da informação e da comunicação.

Aqui, entendemos ser oportuno mencionar que Vale (2012) aponta dois cami-
nhos para o delineamento das políticas públicas, sendo estes: (i) meios inovadores 
e (ii) sistemas regionais de inovação. De certa maneira, eles possuem forte vínculo 
com os conceitos de cidades e regiões inteligentes, pois congregam algumas institui-
ções que permitem o desenvolvimento tecnológico e sua capilarização.

Outro aspecto relevante ao debate diz respeito às diferenças na inovação, que 
pode ser empreendida em um nível macro (países, territórios, regiões) e em uma 
escala micro (empresas). Sobre esse assunto, Pujadas e Font (2010) sugerem que 
a capacidade de inovação de um território depende sumariamente de três níveis de 
fatores, a saber: o modelo macroeconômico em que está inserido; o territorial, defini-
dor das condições favoráveis à inovação em um determinado território; e, por fim, o 
fator empresarial ou microeconômico.

No que concerne ao segundo caso, Duarte (2005) afirma que o apoio estatal à 
P&D empresarial, em geral, assume três modalidades complementares: (1) política 
de encomendas tecnológicas e contratos, (2) incentivos fiscais e (3) apoio à infraes-
trutura de pesquisa. Ademais, a partir dos dados da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), verificamos que nos países onde o apoio es-
tatal à P&D empresarial é maior ocorre mais a modalidade 1, enquanto que naqueles 
onde o apoio estatal é menor predomina a modalidade 3 (DUARTE, 2005).

Precisamos, ainda, destacar que, segundo Vale (2012), a produção e a trans-
ferência de conhecimento permitem aos agentes econômicos, especialmente às em-
presas, sustentar dinâmicas de inovação. E, nesse cenário, as universidades são 
agentes particularmente importantes na geração de conhecimento, sobretudo nos 
setores baseados na investigação científica, sendo a articulação entre esses atores 
decisiva para o crescimento econômico e o desenvolvimento regional.

Ainda acerca desse aspecto, Andreassi e Sbragia (2002) constatam que, no 
atual quadro econômico em que as empresas se inserem – marcado pela alta com-
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petitividade, qualidade dos produtos e concorrência acirrada –, cada vez mais o êxito 
empresarial depende da capacidade de inovação tecnológica da empresa, a qual 
deve colocar, de maneira sistemática, novos produtos no mercado, com melhor cus-
to-benefício para o cliente, melhor qualidade e com uma velocidade maior que a de 
seus concorrentes.

Sobre o estudo das estratégias de inovação, Hasenclever e Tigre (2002) assi-
nalam que é um tema relativamente novo na literatura sobre a Economia Industrial, 
sendo a vertente institucionalista-schumpeteriana a principal corrente teórica. Nessa 
perspectiva, há uma ênfase na empresa, nos setores industriais e nas relações com 
outros agentes econômicos. Ademais, essa corrente compreende, também, a empre-
sa como um organismo vivo em constante mutação, que recebe influências de seu 
ambiente e, ao mesmo tempo, é capaz de transformá-lo ou criar novos mercados ou 
indústrias a partir da introdução de inovações tecnológicas.

No que concerne às diferentes instâncias que envolvem a inovação tecnológi-
ca, Saab (2017) destaca que um conjunto diversificado de instituições – entidades de 
ciência e tecnologia, educação e formação profissional, associações empresariais, 
empresas financeiras (capital de risco) e instituições (públicas e privadas) de apoio 
e assistência às empresas e à inovação – tem sido considerado como indispensável 
para a constituição de um sistema nacional de inovação. Em suma, notamos que há 
um entrelaçamento entre as orientações estipuladas por essas políticas e sua aplica-
ção na indústria, tecnologia e redes empresariais.

No entanto, no que diz respeito à sociedade brasileira, conforme destaca Cruz 
(2004), há um grande déficit de investimento em P&D, resultado do pequeno investi-
mento feito pelo setor empresarial. Essa capacidade de as empresas investirem mais 
em P&D é influenciada por diversos fatores, dentre os quais podemos elencar estes: 
a instabilidade das regras fiscais, as elevadas taxas de juros e as variações de dire-
ção da política industrial, seja esta explícita ou implícita.

No Brasil, essa prática tem início na década de 1980, mas só a partir dos anos 
2000 houve implementação de uma política pública estatal, cuja tônica era a inovação, 
e na qual a lógica espacial da distribuição dessas incubadoras deu seus primeiros 
passos para a desconcentração da região Centro-Sul do país. Essas dificuldades de 
a iniciativa privada inovar no Brasil sem a presença do Estado, bem como os parcos 
espaços existentes voltados à P&D e à inovação, com exceção das universidades 
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públicas brasileiras, são discutidas por Cruz (2004), Feldman (2009) e Albuquerque 
(1998). Além disso, é necessário destacar que o empresariado brasileiro não assume 
seu papel no capital de risco.

Assim, as indústrias brasileiras são caracterizadas pelo lento crescimento eco-
nômico, baixa taxa de inovação e maior importância da inovação de processo (PRO-
CHNIK; ARAÚJO, 2005). No país, entre as empresas industriais com 10 ou mais 
pessoas ocupadas, a taxa de inovação entre 1998 e 2000 foi de 31,5%, sendo que 
13,9% implantaram apenas inovações de processo, 11,3% inovações de produto e 
processo e 6,3% apenas inovações de produto; por outro lado, na Europa esse nú-
mero ultrapassa os 50%.

Prochnik e Araújo (2005), ainda, afirmam que a grande maioria das inovações 
no Brasil é nova para a firma, não para o mercado, isto é, a firma inova procurando 
se equiparar a um competidor mais avançado. Assim, predominam na economia bra-
sileira os processos de difusão de tecnologia. 

A esse respeito, numa tentativa de estabelecer uma comparação com dados 
mais recentes, Saab (2019) realizou uma aglutinação de setores industriais, conforme 
dados disponibilizados pela Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC) 
de 2014, e constatou que o número de indústrias presentes nos dados de menor in-
tensidade tecnológica foi de 71,9%, evidenciando uma queda em relação ao período 
de 1998-2000. Por outro lado, o processo inverso ocorre com as indústrias de maior 
intensidade tecnológica no Brasil, que passam de aproximadamente 16% do total de 
estabelecimentos para 28,1%.

Assim, conforme o mesmo autor, dos ramos de menor intensidade tecnológica, 
35,02% e 34,64% realizam, respectivamente, inovação nos processos produtivos, ou 
produtos, e organizacionais, enquanto nos setores de maior intensidade tecnológica, 
respectivamente, os índices são de 44,8% e 30,2%, o que confirma a tese de que os 
ramos de maior intensidade tecnológica inovam mais.

Esses dados coletados por Saab (2019) confirmam o relevante papel da ino-
vação tecnológica no atual cenário econômico, bem como o dado de que o Brasil 
possui índices de inovação abaixo da Alemanha e da Espanha, apresentando índices 
de aproximadamente 30%, frente aos 50% dos países supracitados da Europa. No 
entanto, por meio desses dados, confirmamos, também, que houve um aumento nos 
setores mais intensivos em tecnologia no país, embora eles representem (numerica-
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mente) a minoria do total de estabelecimentos. 

Em síntese, constatamos que o empresariado brasileiro pouco investe em P&D 
e, portanto, pouco agrega em inovações tecnológicas, sendo extremamente neces-
sário que esse nicho social passe a investir no capital de risco, o que perpassa o 
desenvolvimento de políticas de inovação tecnológica. Esse aspecto é endossado 
por Saab (2019), para quem o papel desempenhado pelas inovações tecnológicas 
na atualidade evidencia que a inovação tecnológica no Brasil está muito aquém dos 
países de economia central, como é o caso da Alemanha. Desse modo, ressaltamos 
que é urgente que o Brasil invista em uma pauta de especialização e diversificação 
da economia, sobretudo em setores de maior potencial tecnológico, para não depen-
der dos setores menos rentáveis na DIT.

Além disso, segundo assevera Saab (2017), com essas tentativas de aprimorar 
o desenvolvimento tecnológico e industrial, surgiram – inicialmente nos países de 
economia central – as incubadoras e os parques tecnológicos, os quais objetivavam 
a promoção do desenvolvimento territorial. Não obstante, as experiências de outros 
países indicam relativo sucesso na condução das incubadoras e parques tecnoló-
gicos viabilizados por meio da ação estatal, cujo caso mais proeminente é o Vale 
do Silício, nos Estados Unidos. Entretanto, não são desprezíveis os resultados já 
apresentados por iniciativas brasileiras, vide o caso da variável de emprego, que, se-
gundo dados da Anprotec (2011), indicava que aproximadamente 30.000 empregos 
haviam sido gerados diretamente nas incubadoras tecnológicas no Brasil. 

No mais, não podemos descartar o fato de que essa política pública, grosso 
modo, está propiciando experiências de práticas de inovação tecnológica em todas 
as regiões administrativas do país, possibilitando, em parte, atenuar (mesmo que em 
patamares mínimos) o grau de concentração de centros de inovação tecnológica no 
país. Esse impacto tem sua relevância na medida em que se alteram as dinâmicas 
pré-existentes nas áreas com menores índices socioeconômicos no Brasil, as quais 
permitem, no sentido miltoniano, a utilização de novas técnicas que expressam, so-
bretudo, o trabalho humano e sua intervenção sobre o espaço geográfico (SANTOS, 
1999).

No entanto, como adverte Lencioni (2015), quando consideramos o território 
brasileiro em termos de inovação, notamos uma profunda desigualdade territorial. A 
indústria de ponta não está em todos os lugares, embora a indústria, per se, sem dis-
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tinção do grau de inovação e de intensidade tecnológica, tenha, com a reestruturação 
produtiva, se desconcentrado territorialmente.

Conforme assegura Lencioni (2009), a desconcentração da atividade industrial 
no país não diminuiu do ponto de vista da economia industrial, e as diferenças regio-
nais, como já mencionamos, são gritantes. É fato que essa desigualdade persiste sob 
uma nova roupagem, contudo segue reproduzindo a mesmice do cenário de distribui-
ção de renda no país e a absurda concentração de renda e de produção industrial de 
ponta. Ademais, essa concentração da atividade industrial brasileira agrupa-se nos 
ramos e/ou sub-ramos industriais com média-baixa intensidade tecnológica e baixa 
intensidade tecnológica, uma vez que 62,5% dos estabelecimentos industriais estão 
agrupados nesses dois extratos, em especial no de baixa intensidade tecnológica 
(LENCIONI, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos aspectos discutidos ao longo deste texto, podemos afirmar que 
o processo de mudança do paradigma produtivo taylorista/fordista para a acumula-
ção flexível demandou uma reorganização na produção e, sobretudo, no modo como 
o Estado se faz presente, passando de condutor para uma espécie de regulador do 
desenvolvimento. E uma das formas emergentes desse processo pode ser represen-
tada pelo aumento do desemprego e pela mundialização do capital, os quais engen-
draram uma série de mudanças, como, por exemplo, as tentativas dos estados para 
tentar conter as crises do colapso fordista e do welfare state.

Para reverter esse quadro, uma das saídas elaboradas foi o investimento em 
tecnologias e inovação, sobretudo em países de economia central, processo que não 
ocorreu nos países periféricos, o que aumentou ainda mais o fosso existente entre os 
países que se encontravam na aurora tecnológica e os que não colhiam as benesses 
desse fenômeno. Desse modo, nesse cenário, surgiram políticas públicas cujo esco-
po visava promover o desenvolvimento territorial por meio da inovação tecnológica e 
do crescimento industrial, a exemplo dos EUA e de algumas realidades europeias, já 
no fim da década de 1950 e durante os anos 1960. 

Destarte, no Brasil, essas políticas começaram a se efetivar após os anos de 
1980, mas apenas no início do século XXI foram sistematizadas e se tornaram po-
líticas de Estado, com a disseminação de parques tecnológicos e incubadoras nas 
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cinco regiões do país. Com essas iniciativas, buscava-se romper com o baixo grau 
de inovação existente no Brasil, com ênfase no setor produtivo privado, o qual não 
assumia o capital de risco e a inovação. Por isso, assinalamos, aqui, mais uma vez, 
a relevância de as empresas inovarem, pois apenas assim o país ganhará competi-
tividade territorial e poderá diminuir a dependência da especialização produtiva e do 
processo que conduz à reprimarização da economia.

Assim, enfatizamos que, a despeito do baixo grau de inovação no país, quando 
comparado às realidades de países centrais, mesmo que paulatinamente, começa a 
se criar uma cultura de inovação no Brasil – como evidenciam os dados percentuais 
apresentados neste texto; propiciada, também, pela disseminação de parques tec-
nológicos e incubadoras que permitem que ocorra um espraiamento da tecnologia 
e da inovação. Por fim, ressaltamos a necessidade de o Estado brasileiro, cada vez 
mais, investir em políticas públicas de inovação tecnológica industrial, visando uma 
equânime competitividade territorial no país e a promoção de melhoria no nível de 
desenvolvimento socio territorial.
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INTRODUÇÃO 

Os municípios constroem, por meio de estratégias de cooperação, instrumen-
tos para racionalização econômica e administrativa e para a superação de dificulda-
des relacionadas à execução de serviços públicos. Os Consórcios Públicos Intermu-
nicipais constituem-se em um destes instrumentos e tomaram impulso significativo a 
partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei 11.107 (Lei dos Consórcios), de 06 de 
abril de 2005, que disciplina a criação e o funcionamento dos Consórcios Públicos. 

Os consórcios dedicam-se a diversas áreas de atuação, sendo que muitos de-
les contemplam mais do que uma área passível de intervenção, como, por exemplos: 
agricultura, assistência social, educação, cultura, desenvolvimento econômico, meio 
ambiente, etc. 

Conforme Linhares, Messenberg, Ferreira (2017), o número de municípios inte-
grantes de consórcios já tinha ultrapassado 3.100, em 2017, movimento que ganhou 
força pós a Constituição Federal de 1988 e se acentuou após 2012. Para os auto-
res: “A articulação de municípios brasileiros por meio da formação de consórcios é 
um dos traços característicos do federalismo brasileiro no século XXI.” (LINHARES, 
MESSENBERG, FERREIRA, 2017, p. 67).

Neste sentido, considerando-se, por enquanto, a possibilidade virtuosa para a 
criação dos consórcios intermunicipais, presume-se o fortalecimento, inclusive insti-
tucional, para esse tipo de arranjo, por consequência, acredita-se que pode se cons-
tituir num novo alento para a retomada de uma agenda de desenvolvimento regional, 
ainda que padecendo da falta de engajamento e do poder de coordenação do Gover-
no Federal.
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É fato que a cooperação entre municípios, principalmente entre os mais 
vulneráveis em relação às suas características socioeconômicas e à dificuldade 
de acesso aos investimentos/recursos públicos estatuais e federais, fortalece a 
região através da constituição de lideranças políticas regionais que, sendo capazes, 
mesmo em contextos adversos, podem produzir alianças para exercer pressão no 
que tange à captação de recursos e de promover mudanças no território através da 
implementação de equipamentos públicos e da viabilização das políticas sociais por 
meio da democratização dos recursos e do poder de decisão sobre elas. 

A partir de tais delineamentos, o trabalho objetiva demonstrar a difusão da utili-
zação desse instrumento de gestão compartilhada no estado da Paraíba. 

A elaboração deste trabalho foi realizada a partir de pesquisa bibliográfica, com 
ênfases na atuação do Estado no domínio econômico e nas perspectivas que se 
apresentam para se alcançar padrões desejáveis de desenvolvimento a partir das 
experiências de cooperação federativa intermunicipal. 

Além de pesquisa bibliográfica em autores reconhecidos que tratam da temá-
tica, procedeu-se ao levantamento de dados em sites de órgãos oficiais e de reco-
nhecida idoneidade, com destaque para os dados do Observatório Municipalista de 
Consórcios Públicos.

A ATUAÇÃO DO ESTADO: AS CRISES E AS POLÍTICAS ECONÔMICAS 
NO BRASIL

As dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil têm se avolumado no pe-

ríodo mais recente, destacando-se o recrudescimento da crise a partir de meados de 

2014. A atual conjuntura econômica desfavorável tem servido para o acirramento do 

debate sobre o papel que deve caber ao Estado no domínio econômico.

A percepção é que a alternância do ciclo econômico oferece elementos para 

referendar as distintas posições: das favoráveis ao intervencionismo do Estado até 

àquelas que apregoam a defesa do Estado mínimo. A única afirmação segura que se 

pode fazer sobre essa questão é que não existe perspectiva de consenso entre as 

distintas correntes do pensamento econômico sobre o tamanho adequado do Estado.

Tendo como parâmetro o quadro histórico da realidade brasileira, percebe-se a 
alternância de paradigmas. Durante o Processo de Substituições de Importações, de 

MARQUES, E. dos S.; BARRETO FILHO, B. de F.; LIMA JÚNIOR, F. do Ó de. A experiência paraibana dos 
consórcios públicos intermunicipais. 
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1930 até o final da década de 1970, identificado como o período em que prevaleceu 
o desenvolvimentismo, verifica-se a justificação da intervenção do Estado como um 
elemento indispensável para a promoção do desenvolvimento28.

Já na década de 1970 as críticas à intervenção do Estado vão se avolumando 
e as transformações do capitalismo global a partir do centro hegemônico passaram 
a demandar novas interpretações sobre o papel que deveria caber ao Estado nos 
assuntos econômicos, inclusive na periferia do sistema. E o novo paradigma que se 
estabeleceu foi sistematizado através do chamado Consenso de Washington29, cujo 
ideário neoliberal, matizado, especialmente, na defesa do mínimo intervencionismo 
do Estado, desregulamentações, privatizações, liberalismo econômico, etc. passa-
ram a predominar, especialmente a partir do governo de Fernando Collor de Melo 
(1990 a 1992).

No governo de Itamar Franco (vice presidente que assumiu a Presidência após 
o impeachment de Collor) foi estruturado o Plano Real, cujo objetivo econômico prin-
cipal era recuperar a estabilidade. O êxito do Plano serviu para pavimentar a eleição 
(e reeleição) do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (FHC), para 
a Presidência da República, mantendo-se ao longo dos dois mandatos sucessivos a 
orientação estratégica na condução da Política Econômica com viés liberalizante30.

A ascensão de Luís Inácio Lula da Silva ao poder, por dois mandatos sucessi-
vos (2003-2010), não significou uma ruptura da Política Econômica dos governos de 
FHC. Ao contrário. Para viabilizar a eleição o então candidato Lula, cujo vice era o 
empresário José de Alencar, lançou a chamada “Carta ao Povo Brasileiro”, compro-
metendo-se, dentre outras coisas, com a manutenção do modelo econômico vigente.

O governo de Lula (2003-2006) manteve os pilares que permitiram a estabiliza-
ção econômica e também foi capaz de acomodar interesses da burguesia produtivis-
ta e dos rentistas. Assim, sem promover rupturas na condução da Política Econômica 
e contando com uma conjuntura internacional favorável para economias com o perfil 
dos chamados países emergentes31, verificou-se uma média de crescimento econô-
28  Destaque-se que as interpretações sobre o desenvolvimentismo se modificam a partir do 
estabelecimento dos regimes ditatoriais na América Latina, passando-se a “integrar” a possibilidade 
de desenvolvimento sem autodeterminação e sem enfrentamento das desigualdades sociais. Ver, 
por exemplo, Sampaio Jr. (2012).
29  Ver Batista (1994).
30  Ver Sallum Jr. (1999).
31  Tendo a China como o principal polo irradiador do dinamismo econômico, conforme Cunha 
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mico bem mais satisfatória no período 2003 a 2010 (4,5%)32 do que no período de 
1999 a 2003 (1,9%)33.

O êxito econômico dos governos de Lula foi o elemento central para a viabiliza-
ção da eleição de Dilma Roussef, reconhecida como a principal integrante da equipe 
ministerial e como figura capaz de manter a condução da Política Econômica vigen-
te. Contudo, verificou-se a partir de 2011 uma deterioração do ambiente econômico, 
cuja evidência mais relevante se expressou na queda do crescimento, de 7,5% em 
2010 para apenas 2,7% em 201134.

A mudança de perspectiva, refletida na redução da taxa de crescimento, de-
correu de opções adotadas pelo governo para reorientação na condução da Política 
Econômica. A opção pela adoção de diversas medidas macro prudenciais para frear 
o consumo e um ajuste fiscal severo (aumentar o superávit primário de forma a cum-
prir a meta cheia de 3,1% do Produto Interno Bruto – PIB – para 2011) tinham como 
propósito rearranjar o modelo vigente, criando-se margem para a redução da taxa de 
juros e, num segundo momento, ampliação dos investimentos privados e mudança 
na taxa de câmbio (considerada muito valorizada) (SERRANO, SUMMA, 2012)35.

As controvérsias associadas as medidas econômicas adotadas no primeiro go-
verno de Dilma Roussef e/ou as mudanças no cenário econômico mundial (compor-
tamento cíclico da economia) já rendeu (e continuará rendendo) amplo debate entre 
especialistas e o único aspecto incontestável é o fato da deterioração do ambiente 
econômico, embora continue extremamente complexo determinar a(s) causa(s) da 
crise. 

O fato é que a crise econômica se acentuou a partir de meados de 2014, embo-
ra durante o respectivo exercício tenha alcançado variação positiva de 0,5% do PIB, 
com forte queda em 2015 (-3,77%) e 2016 (-3,46%)36. 

O quadro econômico adverso restringiu cada vez mais as possibilidades para 
a adoção de medidas saneadoras (somatório de questões endógenas e exógenas à 

(2007, p. 99).
32  Conforme Serrano e Summa (2012, p. 167).
33  Conforme Serrano e Summa (2011, p. 16).
34  Conforme Serrano e Summa (2012, p. 167).
35  Para uma crítica ao trabalho de Serrano e Summa, ver Milan (2018).
36  Ver Milan (2018, p. 29).
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Política Econômica)37, deteriorando-se também o apoio da população ao governo e 
a sustentação da base política. O desdobramento mais drástico da deterioração do 
ambiente econômico foi o impeachment da presidente Dilma Roussef e a assunção 
de Michel Temer ao poder.

O rearranjo político serviu como elemento aglutinador das críticas ao suposto 
ativismo do Estado no domínio econômico, colocando-o como principal responsá-
vel pela crise e, obviamente, servindo como pretexto para a adoção de medidas de 
ajuste e de reformas (trabalhista, previdenciária, tributária, etc.), quase sempre, em 
desfavor do trabalho e em benefício do capital.

A deterioração das condições fiscais do Estado brasileiro vem sendo apontada 
como o principal entrave para o desenvolvimento econômico e as dificuldades en-
frentadas pelos entes subnacionais para atendimento das demandas sociais vêm se 
ampliando, especialmente no último quinquênio. 

Inúmeras experiências de gestão compartilhada para provimento de serviços 
públicos demonstram que os entes subnacionais, notadamente os municípios, têm 
buscado mecanismos inovadores para assegurarem, ainda que parcialmente, o aten-
dimento dos reclamos da sociedade.
 
AS EXPERIÊNCIAS DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS

Os Consórcios Públicos Intermunicipais são arranjos que representam uma al-
ternativa à ação direta da gestão pública e como forma de descentralização do poder. 
Sua atuação é voltada para o desenvolvimento das áreas em que atuam e com base 
na implementação de políticas, programas, projetos e ações através da integração 
dos municípios. 

  A Confederação Nacional dos Municípios publicou no ano de 2016 uma 
Cartilha na qual está descrita a forma de constituição de consócios públicos (passo 
a passo). Nesse documento é ressaltado que a constituição de consórcios públicos 
traz muitas vantagens para a gestão pública, dentre elas, destacam-se: o aumento 
da capacidade de realização; solução de problemas que não se viabilizariam pela 
atuação isolada; economia de recursos (fazer mais com menos); modernização de 
processos; e criação de uma identidade regional. (CNM, 2016).

37  Ver Pires (2017).
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Os consórcios públicos também ampliam as alternativas para a prestação de 
serviços públicos. Além da prestação direta pelos entes federativos e da prestação 
indireta (delegada por meio de concessão ou permissão), nasce a possibilidade da 
gestão associada. (CNM, 2016).

Segundo o Jornal Brasil de Fato, em março de 2019, os governadores do Nor-
deste criaram um consórcio que une as nove unidades federativas. Para eles a asso-
ciação será um instrumento de administração visando melhorar a gestão de recursos 
públicos e ampliar a cooperação entre os estados. 

Por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nor-
deste a região poderá atuar juridicamente como um só estado na contratação de ser-
viços e realização de obras. A perspectiva é de que os nove estados abram licitações 
conjuntas para adquirir itens comuns da área da saúde a fim de reduzir muito o custo 
e possibilitar mais rapidez, economia e eficiência no trato dos recursos públicos. 
Acredita-se que a experiência interestadual pode contribuir para a valorização dos 
arranjos já existentes, como os consórcios intermunicipais.

Na Paraíba já existem alguns Consórcios Intermunicipais que vêm se reestru-
turando e buscando aproveitar melhor essa importante ferramenta de gestão, quase 
sempre, com intuito de agir com mais efetivamente frente às fragilidades do território 
e de promover mudanças significativas através do planejamento territorial e de inves-
timentos e ações a serem executadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A despeito das inúmeras dificuldades para evidenciação de possíveis resulta-
dos decorrentes da ação dos consórcios intermunicipais existentes na Paraíba, ve-
rifica-se uma acentuada constituição de tais entidades. A unidade federativa dispõe 
de 223 municípios e a Figura 1 aponta a existência de 89 municípios integrantes de 
um consórcio e 12 municípios que integram dois consórcios, constituindo-se num 
percentual de 45,3% dos municípios paraibanos que participam de consórcios inter-
municipais.
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Figura 1 – Mapa político da Paraíba – Destaques para municípios participantes de 
Consórcios Intermunicipais (posição em setembro de 2019)

Fonte: Observatório Municipalista de Consórcios Públicos (2019).

 Os dados38 disponíveis no Observatório Municipalista de Consórcios Públicos 
(2019) indicam que prepondera a existência de consórcios com atuação na área da 
saúde, com 72 municípios consorciados, aliás, o marco legal (Lei dos Consórcios) 
deu segurança jurídica a constituição e atuação de tais entidades e a prioridade pela 
constituição de consórcios com atuação na área da saúde se justifica por inúmeros 
aspectos, dentre os quais se pode destacar: a descentralização de competências e 
atribuições para os municípios na Gestão da Saúde, as deficiências organizacionais 
para a estruturação dos serviços nos diferentes municípios, os problemas de escala 
e escopo em relação a fragmentação excessiva dos serviços e o custo elevado do 
financiamento de determinados procedimentos (TEIXEIRA, 2007).

 Os dados apontam que existem 17 municípios paraibanos integrantes de con-
sórcios para solucionar problemas relativos a destinação adequada dos resíduos 
38  Atualizado até 2016.
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sólidos e 13 municípios participantes de consórcios com área atuação prioritária em 
infraestrutura (OBSERVATÓRIO MUNICIPALISTA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, 
2019).

 Verifica-se que os dados disponíveis sobre os consórcios existentes na Paraí-
ba indicam a concentração de atuação nas áreas da saúde, destinação de resíduos 
sólidos e provimento de infraestrutura, evidenciando as dificuldades, especialmente 
nos municípios menos populosos, para estruturação de serviços que exigem investi-
mentos mais acentuados.

 Constatou-se também a existência de 9 municípios integrantes de Consórcio 
Intermunicipal com área de atuação prioritária na promoção do Desenvolvimento 
Econômico e Social (OBSERVATÓRIO MUNICIPALISTA DE CONSÓRCIOS PÚBLI-
COS, 2019). Saliente-se a importância desse tipo de Consórcio Intermunicipal como 
um indicativo da percepção por parte dos gestores municipais da necessidade de 
encontrar alternativas viáveis para se promover o desenvolvimento a partir da mobi-
lização das forças internas, tendo em vista a cada vez mais ausente perspectiva de 
contar com a atuação do Governo Federal no sentido de estruturar e executar uma 
Política Nacional que seja promotora do Desenvolvimento Regional.

 Constate-se que o cenário atual é de completa apatia do Governo Federal, 
até mesmo no sentido de buscar a coordenação de ações indutoras do processo de 
desenvolvimento, priorizando-se a manutenção da estabilidade macroeconômica e 
apontando soluções apenas via mercado, alinhando-se e subordinando-se aos inte-
resses do grande capital em desfavor de um projeto de desenvolvimento autodeter-
minado e capaz de enfrentar as desigualdades ainda preponderantes no Brasil.

CONCLUSÃO

Considera-se que a cooperação federativa, tanto interestadual quanto intermu-
nicipal, é um instrumento que vem se destacando no Brasil e que merece atenção 
âmbito acadêmico para difusão e aperfeiçoamento da metodologia de gestão que 
pode transformar a realidade nos diferentes arranjos sócio espaciais, principalmente 
nas áreas fragilizadas dos espaços econômicos menos dinamizados.

Dentre os novos referenciais de desenvolvimento, gestão e planejamento do 
território se destacam as iniciativas para a atuação conjunta de entes federados, 
principalmente municípios, através da formalização dos consórcios. Além da institu-
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cionalização, tem-se como indispensável o adequado funcionamento de tais consór-
cios para viabilização de ações e recursos necessários para promoção de alterações 
estruturais nos territórios em que atuam.

A existência dos diversos Consórcios Intermunicipais na Paraíba sugere que 
os gestores percebem vantagens na cooperação intermunicipal para a promoção do 
desenvolvimento conjunto e demonstra que as instituições criadas têm potencial para 
promover mudanças significativas em suas áreas de atuação. 

Observou-se que mais de um terço dos municípios paraibanos já integram pelo 
menos um consorcio, constituindo-se numa importante alternativa para as gestões 
municipais enfrentarem as dificuldades de escassez/limitação de recursos para a 
oferta de determinados bens e serviços públicos. Evidenciou-se também que os Con-
sórcios Intermunicipais de Desenvolvimento são mais recentes e já têm despertado o 
interesse de vários municípios.

Além disso, o fortalecimento das entidades através da inserção de mais municí-
pios implica maior peso político, maior capacidade competitiva e maior possibilidade 
de atração e captação de recursos financeiros para enfrentamento das adversida-
des e atendimento das demandas existentes no estado da Paraíba, bem como para 
diminuição das disparidades entre as localidades, trazendo novas perspectivas de 
desenvolvimento e de mitigação das desigualdades sócio espaciais existentes no 
território.
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