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RESUMO	
	
O	 estudo	 avaliou	 conflitos	 territoriais	 em	 unidades	 de	 conservação	
federais	 e	 estaduais	 de	 proteção	 integral	 nordestinas,	 considerando	
registros	históricos	de	focos	de	calor	(1998‐2011).	Foram	9.496	focos	
em	24	UC’s	 federais	 e	4.169	em	9	UC’s	 estaduais,	 totalizando	13.665	
focos	 em	 33	 UC’s.	 As	 UC’s	 no	 Maranhão,	 Piauí	 e	 Bahia	 tiveram	 os	
maiores	 números	 de	 focos.	 Houve	 um	 aumento	 progressivo	 entre	 os	
períodos	de	1998‐2000	a	2011,	variando	de	500	até	mais	de	1800.	Os	
anos	de	2007	e	2010	foram	os	mais	críticos,	registrando	2075	e	2399,	
respectivamente.	As	menores	ocorrências	 acontecem	entre	outubro	 e	
abril,	aumentando	fortemente	de	julho	a	setembro.	Foram	relacionadas	
as	8	UC’s	com	os	maiores	valores,	sendo	5	parques,	1	reserva	biológica,	
1	 estação	 ecológica	 e	 1	 refúgio	 de	 vida	 silvestre,	 que	 totalizaram	
13.150	 focos.	 O	 uso	 do	 fogo	 no	 interior	 e	 entorno	 das	 UC’s	 acontece	
com	 diferentes	 motivações:	 manejo	 de	 pastos;	 expansão	 de	 frentes	
agropastoris;	 represália	 à	 existência	 das	 UC’s;	 caça	 e	 incêndios	
acidentais.	 Todas	 as	 UC’s	 têm	 problemas	 fundiários	 desde	 a	 sua	
criação.	A	infraestrutura	é	precária	e	não	difere	da	situação	de	outras	
UC’s	pelo	Brasil.	
	
Palavras‐chave:	 Unidades	 de	 conservação,	 focos	 de	 calor,	 conflitos	
territoriais.	
	

	
AN	 EVALUATION	 OF	 THE	 FIRE	 DOTS	 AND	 THE	
TERRITORIAL	CONFLICTS	 IN	PROTECTED	AREAS	OF	
BRAZILIAN	NORTHEAST	(1998‐2011)	
	
ABSTRACT	
	
The	study	evaluated	the	territorial	conflicts	in	protected	areas	(federal	
and	 state)	 in	 the	 Northeast	 region	 from	 Brazil.	 Were	 considered	 a	
serial	 of	 records	 of	 fire	 dots	 obtained	 by	 satellites	 (1998‐2011).	 The	
data	 showed	9,496	 fire	dots	 in	24	 federal	 areas	 and	4,169	 in	9	 state	
areas,	totaling	13,665	dots.	The	protected	areas	from	Maranhão,	Piauí	
and	Bahia	had	the	highest	number	of	fire	dots.	There	was	a	progressive	
increase	 after	 1998,	 ranging	 from	 500	 (1998‐2000)	 to	 greater	 than	
1,800	(2011).	The	years	2007	(2,075	dots)	and	2010	(2,399	dots)	were	
the	most	critical.	The	lowest	occurrences	happen	between	October	and	
April,	increasing	sharply	from	July	to	September.	Eight	protected	areas	
were	related	with	higher	values:	five	parks,	one	biological	reserve,	one	
ecological	 station	 and	 one	 wildlife	 refuge,	 totalized	 13,150	 fire	 dots.	
The	fire	in	and	out	of	protected	areas	happened	with	different	reasons:	
pasture	management,	expansion	of	agropastoral	fronts;	reprisal	for	the	
existence	of	protected	areas;	hunting	and	accidental	fires.	All	protected	
areas	 have	 land	 problems	 since	 its	 inception.	 The	 territorial	
infrastructure	 is	 deficient	 and	does	 not	 differ	 from	 several	 protected	
areas	in	Brazil.	
	
Keywords:	Protected	areas,	fire	dots,	territorial	conflicts.	
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INTRODUÇÃO	

O	estabelecimento	de	áreas	protegidas	é	a	principal	 iniciativa	política	de	

conservação	 da	 biodiversidade,	 dos	 ecossistemas	 e	 dos	 serviços	 ambientais	

associados.	 No	 Brasil,	 a	 Lei	 no	 9.985,	 de	 18/07/2000	 que	 instituiu	 o	 Sistema	

Nacional	 de	 Unidades	 de	 Conservação	 da	 Natureza	 –	 SNUC,	 se	 destaca	 como	

referência	 legal	 na	 criação	 e	 gestão	 de	 áreas	 protegidas,	 nacionalmente	

denominadas	de	unidades	de	conservação	(UC’s).	Num	plano	mais	geral	as	UC’s	são	

classificadas	como	de	proteção	integral	(PI)	e	de	uso	sustentável	(US).	As	primeiras	

são	 mais	 restritivas1,	 enquanto	 as	 demais	 podem	 contemplar	 atividades	

sustentáveis	 e	 de	 baixo	 impacto2.	 Em	 qualquer	 um	 destes	 casos,	 a	 competência	

administrativa	pode	estar	sob	os	domínios	federal,	estadual	ou	municipal.	

Um	 dos	 aspectos	 mais	 complexos	 e	 polêmicos	 sobre	 este	 tema	 é	 a	

efetividade	da	gestão	das	UC’s,	particularmente	no	tocante	às	de	proteção	integral,	

pois	requerem	um	maior	nível	de	controle	sobre	o	território	através	da	definição	e	

operacionalização	 de	 planos	 de	manejo	 compatíveis	 com	os	 objetivos	 de	 criação	

das	 UC’s.	 Neste	 contexto,	 há	 de	 se	 destacar	 a	 importância	 das	 iniciativas	 de	

regularização	fundiária	da	área	a	ser	protegida,	assim	como	a	adoção	de	medidas	

administrativas	efetivas	de	controle	e	gestão	territorial.	No	Brasil,	assim	como	em	

muitas	 outras	 partes	 pelo	 mundo,	 a	 grande	 polêmica	 está	 no	 fato	 de	 que	 os	

governos	 têm	promovido	 a	 criação	 de	UC’s,	mas	 não	 conseguem	 consolidá‐las	 e,	

desse	 modo,	 sofrem	 todo	 tipo	 de	 pressão	 decorrente	 de	 atividades	 extrativas,	

invasões	 e	 ocupações	 (legais	 e	 ilegais)	 que	 trazem	 prejuízos	 à	 conservação	 da	

biodiversidade	(VALLEJO,	2002).		

A	ocorrência	de	queimadas	e	incêndios3	em	grandes	trechos	do	território	

nacional,	 incluindo	 as	 áreas	 legalmente	 protegidas,	 tem	 chamado	 a	 atenção	 de	

                                                
1	 Estações	 Ecológicas	 (ESECs),	 Monumentos	 Naturais	 (MONATs),	 Parques,	 Reservas	 Biológicas	
(REBIOs)	e	Refúgios	da	Vida	Silvestre	(RVS)	

2	 Área	 de	 Proteção	 Ambiental	 (APA),	 Área	 de	 Relevante	 Interesse	 Ecológico	 (ARIE),	 Floresta	
Nacional	(FLONA),	Reserva	Extrativista	(RESEX),	Reserva	de	Fauna,	Reserva	de	Desenvolvimento	
Sustentável	(RDS)	e	Reserva	Particular	do	Patrimônio	Natural	(RPPN).	

3	As	queimadas	estão	associadas	aos	sistemas	de	produção	mais	primitivos	como	a	caça	e	coleta	
indígenas	e	também	na	agricultura	mais	intensiva	e	moderna,	como	a	da	cana‐de‐açúcar,	algodão	
e	cereais.	No	caso	dos	 incêndios,	em	geral,	 acontecem	no	ambiente	 florestal	 sendo	de	natureza	
acidental,	indesejados	e	de	difícil	controle.	
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pesquisadores	e	do	público	em	geral,	particularmente	durante	os	meses	de	menor	

índice	pluviométrico.	A	expansão	das	 fronteiras	agrícolas	e	as	práticas	de	manejo	

de	pastagens	com	uso	do	 fogo	estão	entre	as	principais	causas	dos	 incêndios	que	

acabam	adentrando	pelos	limites	de	muitas	áreas	protegidas	no	Brasil	 (VALLEJO,	

2010,	 p.	 179).	 Os	 impactos	 negativos	 dos	 incêndios	 recorrentes	 podem	 afetar	

intensamente	os	solos	(perda	de	nutrientes,	compactação	e	erosão)	e	o	patrimônio	

biológico	(KLINK	e	MACHADO,	2005,	p.	150‐151).	Outros	autores	destacam	também	

os	 impactos	 associados	 à	 poluição	 atmosférica	 que	 afetam	 áreas	 imediatamente	

vizinhas,	além	de	se	expandirem	regionalmente	(FREITAS	et	al.,	2005;	INDRIUNAS,	

2008).	

Desde	 1987	 o	 Instituto	 Nacional	 de	 Pesquisas	 Espaciais	 (INPE),	

subordinado	ao	Ministério	de	Ciência	e	Tecnologia,	promove	monitoramento	das	

queimadas	no	território	nacional.	Em	1998,	após	um	grande	incêndio	no	Estado	de	

Roraima4,	 houve	 um	 aperfeiçoamento	 do	 trabalho	 em	 parceria	 com	 o	 Instituto	

Brasileiro	 do	 Meio	 Ambiente	 e	 dos	 Recursos	 Naturais	 Renováveis	 (IBAMA).	 O	

instituto	 disponibiliza	 informações	 diárias	 georreferenciadas	 dos	 focos	 de	 calor,	

além	de	alertas	por	e‐mail	das	ocorrências	em	áreas	de	interesse	especial,	risco	de	

fogo,	 estimativas	 de	 concentração	 de	 fumaça,	 entre	 outras.	 A	 partir	 de	 junho	 de	

1998,	os	focos	de	calor	passaram	a	ser	registrados	nas	UC’s	(federais	e	estaduais)	e	

em	 terras	 indígenas	 com	apoio	de	vários	 satélites	e	 respectivos	 sensores	 (NOAA,	

AQUA,	GOES,	TERRA,	METEOSAT	e	ATSR).	

Este	 artigo	 tem	 como	 objetivo	 principal	 apresentar	 as	 informações	

pertinentes	aos	focos	de	calor	em	UC’s	(federais	e	estaduais)	de	proteção	integral	

localizadas	nos	estados	da	região	Nordeste,	no	período	compreendido	entre	junho	

de	 1998	 até	 dezembro	 de	 2011.	 A	 pesquisa,	 originalmente	 realizada	 em	UC’s	 de	

todo	 o	 território	 brasileiro,	 detectou	 que	 alguns	 estados	 do	 Nordeste,	 como	 o	

Maranhão,	Piauí	e	Bahia,	apresentaram	registros	muito	elevados	de	focos	de	calor.	

Trata‐se	de	uma	avaliação	quantitativa	inicial	dos	registros	de	focos	de	calor,	mas	

que	pode	contribuir	na	indicação	dos	possíveis	motivos	de	sua	ocorrência,	ou	seja,	

os	 conflitos	 territoriais	 decorrentes	 das	 deficiências	 administrativas	 e	 das	

                                                
4	Em	março	de	1998,	o	estado	de	Roraima	teve	cerca	de	40	mil	km²	suprimidos	pelo	fogo	devido,	
supostamente,	às	queimadas	irregulares	e	não	controladas.	
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atividades	 que	 impactam	 negativamente	 a	 conservação	 da	 biodiversidade.	 Os	

resultados	do	presente	 estudo	 integram	as	pesquisas	do	Núcleo	de	 Pesquisas	de	

Áreas	Protegidas	(NUPAP)	do	Departamento	de	Geografia	da	Universidade	Federal	

Fluminense/RJ5.		

	

MATERIAL	E	MÉTODOS	

Para	 atender	 os	 objetivos	 da	 pesquisa,	 foram	 selecionados	 dados	 dos	

satélites	 NOAA‐12	 (sensor	 AVHRR/noite6)	 e	 AQUA	 (sensor	 MODIS/tarde7)	 para	

montagem	 de	 séries	 temporais.	 Entre	 1998	 e	 2006	 utilizamos	 os	 registros	 do	

sistema	 NOAA‐12/AVHRR.	 A	 partir	 de	 agosto	 de	 2007,	 o	 NOAA‐12	 deixou	 de	

operar,	sendo	substituído	pelo	NOAA‐15.	A	partir	de	2007,	optou‐se	pelos	registros	

do	sistema	AQUA‐MODIS,	considerado	mais	preciso	que	o	anterior,	pois	não	sofre	

tantas	interferências	atmosféricas.		

A	captação	das	imagens	por	estes	sensores	é	baseada	no	princípio	físico	de	

que	 as	 chamas	 emitem	 energia,	 principalmente,	 na	 faixa	 termal‐média	 de	

comprimento	 de	 onda	 entre	 3,7	 e	 4,1	 µm	 do	 espectro	 ótico.	 Em	 algumas	

circunstâncias	existem	impedimentos	ou	prejuízos	à	detecção	das	queimadas,	tais	

como:	 a)	 frentes	 de	 fogo	 em	 áreas	 menores	 de	 1	 km²;	 b)	 fogo	 rasteiro	 numa	

floresta	densa,	sem	afetar	a	copa	das	árvores;	c)	nuvens	cobrindo	a	região,	apesar	

de	que	as	nuvens	de	 fumaça	não	atrapalham;	d)	queimadas	de	pequena	duração,	

ocorrendo	 entre	 as	 imagens	 disponíveis;	 e)	 fogo	 em	 uma	 encosta	 de	montanha,	

enquanto	que	o	satélite	só	observou	o	outro	lado;	e	f)	imprecisão	na	localização	do	

foco	de	queima,	que	no	melhor	caso	é	de	cerca	de	1	km,	mas	pode	chegar	a	6	km.		

Cada	 foco	 de	 calor	 detectado	 pelos	 satélites	 não	 está	 diretamente	

relacionado	 com	 o	 número	 de	 queimadas	 e/ou	 incêndios.	 Um	 foco	 indica	 a	

existência	de	fogo	em	um	elemento	de	resolução	da	imagem	(pixel),	que	varia	de	1	

                                                
5	Disponível	em:	http://www.uff.br/degeografia/nupap.	
6	AVHRR	 ‐	Advanced	Very	High	Resolution	Radiometer	é	um	tipo	de	sensor	que	gera	 imagens	de	
detecção	de	radiação	podendo	ser	usado,	remotamente,	para	determinar	a	cobertura	de	nuvens	e	
a	temperatura	de	uma	superfície.	

7	MODIS	 ‐	Moderate	 Resolution	 Imaging	 Spectroradiometer	 ‐	 opera	 em	 36	 canais	 espectrais	 em	
comprimentos	 de	 onda	 que	 variam	 de	 0,4	 a	 14,4	 µm	 e	 resolução	 espacial	 entre	 250	 a	 1.000	
metros.	
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×	1	km	até	5	×	4	km.	Neste	pixel	pode	haver	uma	ou	várias	queimadas	distintas,	

mas	o	registro	indicará	apenas	um	único	foco.	Se	uma	queimada	for	muito	extensa,	

ela	 será	 detectada	 em	 vários	 pixels	 vizinhos,	 ou	 seja,	 vários	 focos	 estarão	

associados	a	uma	única	e	grande	queimada.	Mesmo	considerando	que	os	sensores	

atuais	não	 conseguem	elucidar	o	que	 está	queimando	e	quanto	queimou,	podem	

ser	 constatadas	 tendências	 espaciais	 e	 temporais	 nas	 ocorrências	 de	 fogo	

(FERREIRA	et	al.,	2005;	PANTOJA	e	BROWN,	2007;	PIROMAL	et	al.,	2008).	

Os	 registros	 mensais	 de	 focos	 de	 calor	 foram	 tabulados	 em	 planilhas	

eletrônicas	 para	 produção	 de	 gráficos	 ilustrativos	 das	 séries	 de	 dados.	 As	

informações	mais	detalhadas	sobre	as	áreas	de	conservação	 federais	e	 estaduais,	

incluindo	o	ano	de	criação,	a	extensão	(em	km²),	os	dados	georreferenciados	e	os	

municípios	ocupados,	resultaram	de	pesquisas	no	Cadastro	Nacional	de	Unidades	

de	 Conservação	 do	Ministério	 do	Meio	Ambiente,	 Secretaria	 de	Biodiversidade	 e	

Florestas.	Também	 foram	pesquisadas	 informações	do	Observatório	de	Unidades	

de	Conservação	World	Wildlife	Fund	–	Brasil8.	

	

RESULTADOS	E	DISCUSSÕES	

As	UC’s	de	Proteção	Integral	Nordestinas	

Inicialmente	 será	 apresentada	 uma	 avaliação	 geral	 sobre	 as	 UC’s	

nordestinas	 em	 relação	 aos	 aspectos	 formais	 de	 localização,	 número,	 área	 e	 os	

biomas	 protegidos.	 Estas	 informações	 foram	 resumidas	 e	 sistematizadas	 no	

Quadro	1.	

Em	toda	extensão	territorial	nordestina	(1.554.387,73	km²)	existem	41	UC’s	

federais	e	43	estaduais,	totalizando	46.210,26	km²,	o	que	representa	apenas	2,97%	

da	 região.	 A	 maior	 extensão	 de	 áreas	 legalmente	 protegidas	 se	 refere	 às	 UC’s	

federais	com	39.244,41	km²,	ou	seja,	2,53%.	As	UC’s	estaduais	perfazem	6.965,85	

km²	o	que	equivale	a	0,44%	do	espaço	 regional.	O	Estado	da	Bahia	 tem	o	maior	

número	de	UC’s	(16	 federais	e	9	estaduais),	mas	não	apresenta	a	maior	extensão	

territorial	legalmente	protegida	com	14.609,86	km²	(2,59%),	ocupando	a	segunda	
                                                
8	Disponível	em:	http://www.observatorio.wwf.org.br.	
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posição.	O	Estado	do	Maranhão	contabiliza	a	maior	extensão	com	18.063,63	km²,	

equivalendo	a	5,44%	do	território.	Para	efeito	de	avaliação	do	presente	trabalho,	

consideramos	 a	 área	 do	 PN	 das	 Nascentes	 do	 Rio	 Parnaíba	 (Cerrado)	 como	

território	maranhense9.	
	

	

Quadro	1	–	Informações	sobre	as	UC’s	de	proteção	integral	(federais	e	estaduais)	
do	Nordeste	brasileiro	

UC’s	Federais	 UC’s	Estaduais	Estado	‐	Área	
(km²)	 Nº	 Área	(km²)	 Nº	 Área	(km²)	

Fed	+	Est	
(%)	

Biomas	
protegidos	

Alagoas	‐	
27.779,34	

3	 366,10	 1	 10,88	 1,36	
Caatinga	e	Mata	

Atlântica	

Bahia	‐	
564.830,86	

16	 13.454,76	 9	 1.155,10	 2,59	

Cerrado,	
Caatinga,	Mata	
Atlântica	e	
Marinho	

Ceará	‐	
148.920,54	

4	 389,86	 5	 426,24	 0,55	
Caatinga	e	
Marinho	

Maranhão	‐	
331.935,51	 4	 13.120,36	 4	 4.943,27	 5,44	

Cerrado,	
Amazônia	e	
Marinho	

Paraíba	‐	
56.469,47	

1	 40,52	 5	 15,30	 0,10	
Mata	Atlântica,	
Caatinga	e	
Marinho	

Pernambuco	‐	
98.146,32	

5	 781,51	 13	 79,84	 0,88	
Caatinga	

Marinho	e	Mata	
Atlântica	

Piauí	‐	
251.576,64	

4	
10.592,75	

	
1	 246,03	 3,76	

Cerrado	e	
Caatinga	

Rio	Grande	do	
Norte	‐	

52.810,70	
2	 363,10	 3	 58,82	 0,80	

Marinho,	
Caatinga	e	Mata	

Atlântica	
Sergipe	‐	
21.918,35	

2	
135,47	

	
2	 30,37	 0,76	

Caatinga	e	Mata	
Atlântica	

41	 39.244,41	 43	 6.965,85	Nordeste	‐	
1.554.387,73	 2,53%	 0,44%	

	
46.210,26	‐	2,97%	

Fonte:	Dados	MMA/ICMBIO	<http://www.mma.gov.br>.	
	
	

O	 Estado	 do	 Piauí	 possui	 4	 UC’s	 federais	 e	 1	 estadual,	 totalizando	

10.592,75	km²	(3,76%).	É	neste	estado	que	se	encontra,	integralmente,	a	maior	

UC	 nordestina,	 o	 PN	 da	 Serra	 das	 Confusões	 com	 8.238,37	 km²	 (Caatinga).	 O	

                                                
9	O	PN	das	Nascentes	do	Rio	Parnaíba	é	a	segunda	maior	UC	nordestina	com	7.243,21	km²	e	ocupa	
os	 estados	 do	Maranhão,	 Piauí,	Bahia	 e	 Tocantins.	 Encontra‐se	 localizado	majoritariamente	 no	
estado	do	Maranhão	(>40%).	
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Estado	da	Paraíba	tem	a	menor	extensão	territorial	protegida	com	apenas	55,81	

km²,	ou	seja,	0,10%	da	área	estadual	(1	reserva	biológica	federal	e	5	pequenos	

parques	 estaduais).	 Mesmo	 no	 caso	 do	 menor	 Estado	 nordestino	 (Sergipe)	

existem	165,84	km²	de	áreas	federais	e	estaduais	protegidas,	o	que	representa	

0,76	%	da	área	estadual.	

Das	 84	 áreas	 protegidas	 do	Nordeste,	 apenas	 11	 (13,1%)	 são	maiores	

que	 1.000	 km².	 A	 grande	maioria	 (50	UC’s)	 pode	 ser	 considerada	de	 pequena	

extensão,	pois	são	menores	que	100	km²	(59,5%);	20	UC’s	possuem	áreas	entre	

100	 e	 500	 km²	 (23,8%);	 e	 somente	 3	 (3,6%)	 com	 extensão	 entre	 500	 e	 1.000	

km².	A	maior	abrangência	espacial	de	proteção	pelas	UC’s	recai	sobre	o	bioma	

do	Cerrado,	seguido	pela	Caatinga,	Mata	Atlântica	e	Amazônia.	Os	ecossistemas	

marinhos	 estão	 legalmente	 protegidos	 na	 maioria	 dos	 estados	 nordestinos:	

P.N.M.	dos	Abrolhos/BA;	P.E.M	da	Pedra	do	Risco	do	Meio/CE;	P.N.	do	Lençóis	

Maranhenses/MA	 e	 P.E.M.	 do	 Parcel	 de	 Manuel	 Luís/MA;	 P.E.M.	 Areia	

Vermelha/PB;	e	P.N.M.	de	Fernando	de	Noronha/PE.		

A	 Figura	 1	mostra	 a	 distribuição	 das	 áreas	 legalmente	 protegidas	 nos	

diversos	estados	da	região	nordeste.	As	Figuras	2	e	3	mostram	o	percentual	de	

ocupação	 das	 5	 categorias	 de	UC’s	 de	 proteção	 integral	 em	 todo	 o	Nordeste	 e	

também	nos	 estados.	Nota‐se	 que	 as	 áreas	 dos	 parques	 (federais	 e	 estaduais)	

prevalecem	em	relação	às	demais	categorias	(65,5%).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1	–	Distribuição	das	áreas	de	UC’s	de	proteção	integral	por	estado	
nordestino.	Fonte:	MMA/ICMBIO:	http://www.mma.gov.br.	
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Figura	2	–	Distribuição	das	áreas	de	UC’s	por	categoria	de	proteção	integral	‐	

Estações	Ecológicas	(ESEC),	Monumentos	Naturais	(MONAT),	Parques,	Reservas	
Biológicas	(REBIO)	e	Refúgios	da	Vida	Silvestre	(RVS).	

Fonte:	Dados	MMA/ICMBIO	<	http://www.mma.gov.br	>	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	3	–	Distribuição	das	áreas	de	diferentes	categorias	de	UC’s	por	estado.	
Fonte:	Dados	MMA/ICMBIO	<	http://www.mma.gov.br	>	
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Sobre	 o	 período	 de	 criação	 das	 UC’s	 os	 dados	 indicam	 que	 a	 grande	

maioria	 originou‐se	 depois	 de	 1999	 (58	 UC’s	 –	 69,1%).	 Desse	 total,	 32	 UC’s	

(38,1%)	foram	criadas	posteriormente	a	2006.	Antes	de	1998,	já	existiam	26	UC’s	

(31,0%).	A	mais	antiga	das	UC’s	nordestinas	é	o	PN	de	Sete	Cidades/PI,	criado	em	

05/06/1961	 através	 do	 Decreto	 nº	 50.744	 (63,04	 km²	 ‐	 Caatinga).	 Em	 seguida	

aparecem	 a	 ESEC	 Uruçuí‐Una/PI	 (1981	 –	 1.372,86	 km²)	 e	 o	 PN	 dos	 Lençóis	

Maranhenses/MA	(1981	‐	1.565,84	km²).	

	
	
Os	registros	de	focos	de	calor	em	UC’s	nordestinas	

Entre	 junho	 de	 1998	 e	 dezembro	 de	 2011	 foram	 contabilizados	 9.496	

focos	em	24	UC’s	 federais	 e	4.169	 focos	em	9	UC’s	 estaduais,	 totalizando	13.665	

focos	em	33	UC’s.	Os	dados	numéricos	totais	anuais	estão	disponíveis	na	Figura	4.	

	

	

	

Figura	4	–	Totais	anuais	de	focos	de	calor	em	UC’s	nordestinas.	
Fonte:	Dados	CPTEC/INPE	<	http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/bduc.php	>	

	

No	período	considerado,	observa‐se	um	aumento	progressivo	no	número	

de	 focos	de	 calor.	Até	2000,	os	valores	 se	 situavam	abaixo	de	500;	 entre	2001	e	

2006,	elevaram‐se	para	uma	faixa	entre	500	e	1000.	De	2006	até	2011,	os	valores	

superaram	o	patamar	de	1000,	com	destaque	para	os	anos	de	2007	(2.075),	2010	
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(2.399)	e	2011	(1.806).	Os	maiores	registros	anuais	aconteceram	nas	UC’s	federais.	

Em	 princípio	 pode‐se	 considerar	 que	 este	 aumento	 acompanhou	 a	 elevação	 do	

número	de	áreas	protegidas,	pois,	como	já	assinalado,	32	novas	UC’s	foram	criadas	

depois	de	2006.	Entretanto,	uma	ampla	maioria	de	focos	de	calor	ocorreu	em	UC’s	

mais	antigas	como	no	PN	das	Nascentes	do	Rio	Parnaíba	(criado	em	2002	–	4.770	

focos),	 no	 PE	 do	 Mirador	 (criado	 em	 1980	 –	 4.060	 focos),	 na	 REBIO	 do	 Gurupi	

(criado	 em	1988	 –	 1.799	 focos),	 na	 ESEC	de	Uruçuí‐Una	 (criado	 em	1981	 –	 987	

focos),	 entre	 outros.	 Observa‐se	 que	 somente	 nestas	 4	 UC’s	 foram	 registrados	

11.616	 focos,	 equivalendo	 a	 85,0%	 do	 universo	 de	 análise.	 Portanto,	 não	 é	

conveniente	 atribuir	 o	 crescimento	 dos	 registros	 em	 função	 da	 elevação	 do	

número	e	tamanho	das	áreas	legalmente	protegidas.	

Em	relação	aos	estados	(Figura	5),	observa‐se	que	as	UC’s	do	Maranhão	se	

destacaram	 com	maiores	 registros	 (11.182),	 seguido	 pelo	 Piauí	 (1.260)	 e	 Bahia	

(1.059).	Nos	demais	estados,	os	valores	foram	muito	reduzidos	(abaixo	de	140)	ou	

não	foram	detectados	(Estado	de	Sergipe).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	5	–	Distribuição	anual	dos	focos	de	calor	em	UC’s	por	estado.	
Fonte:	Dados	CPTEC/INPE	<	http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/bduc.php	>	

	

A	Figura	6	apresenta	os	registros	mensais	de	todo	o	período	de	análise.	O	

gráfico	evidencia	uma	nítida	oscilação	sazonal	do	número	de	 focos,	sendo	que	as	

menores	 ocorrências	 se	 deram	 entre	 os	 meses	 de	 outubro	 e	 abril,	 aumentando	
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fortemente	 no	 trimestre	 julho‐setembro.	 Confirmando	 o	 que	 já	 foi	 assinalado	

anteriormente,	 as	 UC’s	 localizadas	 no	Maranhão,	 Piauí	 e	 Bahia	 concentraram	 os	

maiores	registros.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6	–	Registros	mensais	de	focos	de	calor	em	UC’s	nordestinas	(1998–2011)	
Fonte:	Dados	CPTEC/INPE	<http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/bduc.php>.	

	

Preliminarmente,	 constata‐se	 que	 a	 elevação	 dos	 registros	 de	 focos	 de	

calor	acompanha	a	sazonalidade	pluviométrica	existente	na	região	Nordeste,	que	

se	 divide	 em	 quatro	 mesorregiões	 geográficas:	 Zona	 da	 Mata,	 Sertão,	 Agreste	 e	

Meio‐Norte.	O	volume	total	de	chuvas,	assim	como	as	demais	condições	climáticas	

acompanham	as	diferenciações	proporcionadas	pelo	relevo	e	proximidade	da	costa	

litorânea.	A	Zona	da	Mata	é	a	mesorregião	mais	 chuvosa,	 enquanto	no	Sertão	as	

chuvas	são	irregulares	e	escassas,	com	longos	períodos	de	estiagem	(mesorregião	

mais	interior	do	NE).	O	Agreste	fica	na	transição	entre	as	duas	anteriores	(alto	do	

planalto	da	Borborema)	e	o	Meio‐Norte	 faz	 contato	entre	a	Amazônia	e	o	Sertão	

(estados	do	MA	e	PI).	Nesta	última	a	precipitação	média	anual	pode	chegar	a	2.000	

mm	próximo	ao	litoral	norte,	decrescendo	para	valores	em	torno	de	1.500	mm/ano	

para	na	direção	 leste	e	 interior.	Ao	 sul	do	Estado	do	PI,	 as	médias	 são	bem	mais	

baixas,	oscilando	os	700	mm/ano.	

Segundo	 os	 dados	 de	 Silva	 et.	 al.	 (2011,	 p.	 134‐135),	 com	 base	 em	 600	

séries	pluviométricas	diárias	(30	anos)	dos	nove	estados	da	região,	as	chuvas	mais	

intensas	 ocorrem	 entre	 janeiro	 e	 junho,	 decaindo	 entre	 julho	 e	 setembro	 e	
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voltando	 a	 crescer	 entre	 outubro	 e	 dezembro.	 Além	 dos	 totais	 mensais,	 as	

variações	 foram	 verificadas	 no	 número	 de	 dias	 chuvosos,	 onde	 as	 médias	 mais	

baixas	também	são	registradas	no	trimestre	julho‐setembro.		

Tendo	 como	 referência	 as	 informações	 contidas	 no	Quadro	 2	 (ilustradas	

na	Figura	8),	foram	destacadas	as	oito	UC’s	como	os	maiores	registros	de	focos	de	

calor.	Elas	se	 localizam	nos	estados	do	Maranhão,	Piauí	e	Bahia,	 sendo	que	cinco	

delas	 estão	 na	mesorregião	Meio	 Norte,	 uma	no	 Agreste	 e	 duas	mais	 ao	 sul,	 no	

Sertão	 da	 Bahia.	 A	 Figura	 7	 destaca	 as	 informações	 das	médias	 de	 pluviosidade	

mensal	(A)	e	número	de	dias	de	chuva	(B)	nos	respectivos	estados.	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Figura	7	–	Médias	pluviométricas	(A)	e	número	de	dias	chuvosos	(B)	mensais	em	
três	estados	nordestinos.	

Fonte:	Dados	de	Silva	et	al.,	2011(adaptado	pelo	autor)	
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Em	 ambos	 os	 gráficos	 fica	 evidente	 a	 sazonalidade	 pluviométrica	 nos	

valores	 totais	 e	 no	 número	 de	 dias	 de	 chuva	 no	 trimestre	 julho‐setembro.	

Simultaneamente	à	diminuição	do	volume	total	precipitado,	há	redução	do	número	

de	dias	de	chuva.	As	informações	sobre	o	Estado	do	Piauí,	comparativamente	aos	

demais,	indicam	que	o	período	de	estiagem	é	mais	pronunciado.		

A	relação	entre	a	estiagem	e	o	aumento	dos	registros	de	focos	de	calor	se	

explica	pelo	acúmulo	de	matéria	seca	vegetal,	aumentando	os	riscos	de	combustão	

natural	 (raios)	 e/ou	 pelos	 incêndios	 (acidentais	 e	 provocados).	 As	 altas	

temperaturas	também	contribuem	para	elevar	os	riscos	de	combustão,	assim	como	

a	maior	insolação	e	os	ventos	intensos.	Os	efeitos	tendem	a	se	pronunciar	nos	dois	

últimos	 meses	 do	 período	 de	 estiagem,	 ou	 seja,	 em	 agosto	 e	 setembro,	 fato	

confirmado	em	todas	as	avaliações	anuais.		

	

Focos	de	calor	e	os	conflitos	territoriais	

O	Quadro	2	sistematiza	algumas	 informações	das	UC’s	onde	aconteceram	

os	 maiores	 registros	 de	 focos	 de	 calor	 entre	 1998	 e	 2011.	 Das	 oito	 áreas	

relacionadas,	 cinco	 são	 parques	 (4	 federais	 e	 1	 estadual),	 uma	 REBIO	 (federal),	

uma	ESEC	(federal)	e	uma	RVS	(federal).	Juntas	perfizeram	13.150	focos	(96,2%)	

de	um	total	de	13.665	registrados	em	33	UC’s	da	região.	Todas	elas	têm	extensão	

territorial	superior	a	1.000	km².		

Na	coluna	relativa	aos	focos,	observar	que	foram	discriminados	os	valores	

nas	 áreas	 internas	 e	 nos	 respectivos	 “buffers”	 que	 abrangem	 uma	 extensão	 de	

cerca	de	10	km10	a	partir	do	perímetro	legal,	com	exceção	do	PE	do	Mirador11.	Os	

registros	sobre	os	 focos	nos	“buffers”	das	UC’s	são	 indicativos	de	usos,	 tais	como	

pastos	e	agricultura,	que	podem	influir	direta	e	indiretamente	no	interior	das	áreas	

protegidas,	 incluindo	 os	 riscos	 de	 propagação	de	 fogo.	 Pode‐se	 observar	 que	 em	

                                                
10	 Baseado	 na	 Resolução	 nº	 013	 de	 06	 de	 dezembro	 de	 1990	 do	 Conselho	 Nacional	 do	 Meio	
Ambiente	(CONAMA),	“Art	2º	‐	Nas	áreas	circundantes	das	Unidades	de	Conservação,	num	raio	de	
dez	 quilômetros,	 qualquer	 atividade	 que	 possa	 afetar	 a	 biota,	 deverá	 ser	 obrigatoriamente	
licenciada	pelo	órgão	ambiental	competente”.	Uma	nova	Resolução	de	nº	428	de	17	de	dezembro	
de	2010,	revogou	a	Resol.	013/1990,	passando	a	definir	em	3	km	a	zona	de	amortecimento	para	
fins	de	licenciamento.	

11	Os	registros	do	CPTEC/INPE	não	fazem	referência	aos	focos	de	calor	de	algumas	UC’s,	como	no	
caso	do	PE	do	Mirador	(MA).	
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todas	 as	 UC’s,	 com	 exceção	 do	 PE	 do	 Mirador	 (dados	 não	 contabilizados	 pelo	

CPTEC/INPE),	 tiveram	 registros	 de	 focos	 em	 suas	 vizinhanças,	 na	 maioria	 dos	

casos	 em	 quantidade	 bem	 superior	 ao	 que	 ocorreu	 internamente.	 O	 PN	 das	

Nascentes	 do	 Rio	 Parnaíba	 teve	 a	 maior	 quantidade	 de	 focos	 internamente	 e	

também	 no	 seu	 entorno.	 O	 PN	 das	 Serra	 das	 Confusões	 teve	 menores	 valores	

internos,	entretanto	o	nº	de	focos	no	entorno	foi	265%	maior,	indicando	intensas	

ações	externas.	

	

Quadro	2	–	UC’s	com	os	maiores	registros	de	focos	de	calor	e	síntese	dos	principais	
conflitos	territoriais	

	
Nº	de	focos	UC’s	 Área	(km²)	

Interior	 Buffer*	
Frequência	
(%)**	 Conflitos	territoriais	

PN	das	
Nascentes	do	
Rio	Parnaíba	

(MA/PI/BA/TO)	

7.243,21	 4.770	 2.979	 58,0	

Pecuária;	fogo;	
desmatamentos;	

extrativismo	do	capim	
dourado;	caça	

PE	de	Mirador	
(MA)	 4.467,47	 4.060	 ‐‐	 54,9	

Pecuária;	fogo;	
agricultura;	tráfico	de	

animais	

REBIO	do	
Gurupi	(MA)	 2.711,80	 1.799	 1.826	 41,4	

Extração	de	madeira;	
pecuária;	agricultura;	

fogo;	plantio	de	maconha;	
desmonte	de	carros;	

assentamentos;	invasões;	
pistolagem	

ESEC	de	Uruçuí‐
Una	(PI)	

1.372,86	 987	 1.118	 42,0	 Caça;	pecuária;	fogo;	
agricultura	

PN	da	Chapada	
das	Mesas	(MA)	 1.599,52	 473	 737	 61,1	

Caça;	extração	de	
madeira;	fogo;	

agricultura;	pecuária;	
pesca;	turismo	

PN	da	Chapada	
Diamantina	

(BA)	
1.519,95	 463	 804	 30,9	

Caça;	coleta	de	produtos	
não	madeireiros;	fogo;	
garimpo;	pecuária;	

turismo	

RVS	das	
Veredas	do	
Oeste	Baiano	

(BA)	

1.280,49	 347	 697	 19,2	

Extração	de	madeira;	
pecuária;	construção	e	
operação	de	infra	

estrutura;	fogo;	caça;	
despejo	de	resíduos	

PN	da	Serra	das	
Confusões	(PI)	

8.238,37	 251	 916	 23,5	 Turismo;	invasão	de	
espécies	exóticas;	fogo	

*Faixa	com,	aproximadamente,	10	km	a	partir	do	limite	da	UC	
**Relação	 entre	 o	 número	 de	 meses	 com	 registros	 de	 focos	 de	 calor	 e	 o	 total	 de	 meses	 de	
monitoramento.	
	
Fonte:	Dados	CPTEC/INPE	<http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/bduc.php>;	
WWF‐BRASIL	–	Observatório	de	Unidades	de	Conservação	<http://www.observatorio.wwf.org.br>	
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Os	valores	de	 frequência	 (%)	apresentados	na	5ª	coluna	do	Quadro	2,	se	

referem	aos	meses	 em	que	houve	 registro	de	 focos,	 independentemente	do	 total	

mensal	assinalado.	O	percentual	foi	calculado	tendo	como	base	o	nº	total	de	meses	

de	 monitoramento	 das	 UC’s.	 Quanto	 maior	 o	 percentual,	 maior	 é	 a	 taxa	 de	

recorrência	do	problema.	A	maior	frequência	foi	registrada	no	PN	da	Chapada	das	

Mesas	(MA)	com	61,1%.	Este	parque	é	o	mais	novo	das	áreas	relacionadas,	tendo	

sido	 criado	em	2006	 (Decreto	 s/nº	de	31/01/2006).	O	PN	das	Nascentes	do	Rio	

Parnaíba	 (2002)	 com	 58,0%	 e	 o	 PE	 do	 Mirador	 (1980)	 com	 54,9%	 também	 se	

destacaram	pela	alta	frequência	de	registros.	

A	6ª	coluna	do	Quadro	2	apresenta	uma	síntese	dos	conflitos	 territoriais	

mais	relevantes.	Observar	que	o	uso	do	 fogo	aparece	como	denominador	comum	

em	todos	os	casos,	em	áreas	internas	e/ou	no	entorno	das	UC’s.	Os	relatos	sobre	o	

emprego	 do	 fogo	 nestas	 áreas	 indicam	 diferentes	 motivações,	 destacando‐se:	 a)	

manejo	de	pastagens	para	limpeza	de	áreas	e	plantio	de	gramíneas	comerciais;	b)	

queimadas	 para	 supressão	 da	 vegetação	 original	 a	 favor	 de	 interesses	 de	

pecuaristas	 e	 agricultores;	 c)	 queimadas	 por	 parte	 da	 população	 local	 em	

represália	 à	 existência	 das	 próprias	 UC’s	 e	 às	 limitações	 de	 uso	 impostas	 pelos	

órgãos	ambientais;	d)	queimadas	associadas	às	práticas	 tradicionais	de	caça;	e	e)	

incêndios	 acidentais	 decorrentes	 do	 turismo	 e	 circulação	 de	 pessoas	 no	 interior	

das	 UC’s.	 Como	 já	 demonstrado	 anteriormente,	 as	 queimadas	 e	 incêndios	

aumentam	 significativamente	 no	 trimestre	 de	 maior	 estiagem	 (julho‐setembro).	

Em	 2007,	 por	 exemplo,	 não	 foi	 registrado	 um	 único	mm	 de	 chuva	 entre	maio	 e	

setembro	na	Estação	de	Pluviométrica	de	Balsas/MA12,	localizada	na	região	central	

do	 Estado.	 Isto	 pode	 ter	 contribuído	 decisivamente	 na	 elevação	 dos	 registros	 de	

focos	 de	 calor.	 Nos	 anos	 de	 2010	 e	 2011,	 o	 número	 de	 focos	 também	 foi	muito	

elevado	(Figuras	5	e	6)	paralelamente	a	ausência	total	de	chuvas	por	2	e	3	meses,	

respectivamente.	

A	suscetibilidade	aos	incêndios	em	função	da	estiagem	é	apenas	um	fator	

que	contribui	para	elevar	os	riscos	de	sua	ocorrência.	Deve‐se	destacar	também	a	

falta	de	ações	governamentais	no	campo	da	gestão	territorial	das	áreas	protegidas.	
                                                
12	Dados	Agência	Nacional	de	Águas	(ANA)	<	http://hidroweb.ana.gov.br/>	
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Todas	 as	 UC’s	 relatadas	 no	 Quadro	 2	 apresentam	 problemas	 de	 consolidação	

territorial,	 tais	 como:	 a)	 o	 desconhecimento	 por	 parte	 dos	 gestores	 públicos	 da	

realidade	 fundiária;	 b)	 a	 falta	 de	 políticas	 públicas	 e	 recursos	 para	 promover	

desapropriações;	 e	 c)	 deficiências	 orçamentárias	 e	 administrativas	 para	

fiscalização	e	prevenção	de	ações	impactantes,	incluindo	a	problemática	do	fogo.	A	

resultante	 desta	 escassez	 traz	 implicações	 diretas	 nos	 conflitos	 com	 populações	

que	 vivem	 tradicionalmente	 nas	 áreas	 (interior	 e	 entorno),	 além	 de	 invasões,	

grilagens,	ações	especulativas,	insegurança	e	oportunismo	político.		

Grandes	 projetos	 de	 características	 fortemente	 expansionistas,	 como	 no	

caso	 do	 agronegócio	 da	 soja,	 podem	 contribuir	 nos	 impactos	 das	 UC’s.	 Das	 oito	

áreas	 protegidas	 relacionadas	 no	 Quadro	 2,	 cinco	 estão	 localizadas	 numa	 região	

sob	 forte	 influência	 de	processos	 de	 expansão	 populacional	 e	 do	 agronegócio	da	

soja	(PN	da	Chapa	das	Mesas,	ESEC	de	Uruçuí‐Una,	PN	da	Serra	das	Confusões,	PN	

das	Nascentes	do	Rio	Parnaíba	e	PE	do	Mirador),	conforme	mostrado	na	Figura	8.	

Elas	 estão	 situadas	 exatamente	 na	 linha	 de	 expansão	 denominada	 por	

determinados	 autores	 como	 “arco	 de	 fogo”	 e	 “arco	 do	 desmatamento”	 (Becker,	

2005;	Ferreira	et	al.,	2005).	

Uma	das	UC’s	em	situação	mais	crítica	é	a	REBIO	do	Gurupi,	situada	a	oeste	

do	Maranhão	e	próximo	à	divisa	com	o	Estado	do	Pará,	sendo	considerada	uma	das	

últimas	 áreas	 remanescentes	 da	 Floresta	 Amazônica	 Maranhense.	 Segundo	

avaliação	 feita	 pela	 ONG	 Conservação	 Internacional	 Brasil,	 ostenta	 o	 título	 de	

“unidade	de	conservação	em	pior	situação	do	Brasil”,	pois,	desde	a	sua	criação	em	

1988,	 enfrenta	 problemas	 com	 a	 extração	 ilegal	 de	madeiras,	 invasões,	 pecuária,	

agricultura	e	fogo.	Tais	problemas	são	comuns	às	demais	UC’s,	entretanto	há	de	se	

destacar	as	ações	 criminosas	 sob	o	 signo	da	pistolagem	(plantio	de	maconha	e	o	

desmonte	 de	 carros,	 entre	 outras).	 Os	 assentamentos	 promovidos	 pelo	 governo	

estadual	 na	 área	 da	 REBIO	 federal,	 também	 indicam	 o	 descompasso	 na	 gestão	

territorial	da	UC.		

Em	 todas	 as	 UC’s	 avaliadas	 neste	 estudo,	 assim	 como	 acontece	

nacionalmente,	existem	conflitos	territoriais	desde	a	sua	origem.	A	condição	legal	

de	território	de	conservação	da	natureza	restringiu	atividades	tradicionais	e/ou	se	

defrontou	 com	 frentes	 de	 expansão	 da	 pecuária	 e	 agricultura,	 muitas	 vezes	
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viabilizadas	 pela	 abertura	 e	 pavimentação	 de	 estradas.	 Neste	 contexto,	 as	

autoridades	 ambientais	 não	 conseguem	 proteger,	 com	 a	 eficiência	 desejada,	 os	

limites	 territoriais	das	UC’s.	Os	conflitos	são	 indicativos	da	 ineficiência	e/ou	falta	

de	 interesse	 político	 dos	 governos	 na	 consolidação	 das	 áreas	 de	 conservação	 do	

patrimônio	natural.	

	

	

	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	8	‐	Posicionamento	das	UC’s	nordestinas	com	maiores	registros	de	focos	de	
calor	

	

CONCLUSÕES	

A	 região	 do	 Nordeste	 brasileiro	 é	 dotada	 de	 importantes	 atributos	

naturais,	particularmente	pela	presença	dos	biomas	da	Caatinga	 e	Cerrado,	 além	

das	paisagens	da	Floresta	Amazônica	e	dos	 remanescentes	de	Mata	Atlântica.	 As	

zonas	 litorâneas	 e	 seus	 ecossistemas	 associados	 têm	 papel	 preponderante	 no	

crescimento	 e	 consolidação	 do	 turismo,	 tornando	 a	 região	 uma	 importante	

referência	 de	 atratividade	 em	 escala	 nacional	 e	 internacional.	 Desse	 modo,	

acreditamos	 na	 importância	 de	 se	 investir	 em	 políticas	 públicas	 associadas	 à	

criação	 e	 gestão	 de	 áreas	 protegidas,	 enquanto	 estratégia	 de	 desenvolvimento	

social	e	conservação	da	natureza.		

Legenda: 
1 – PN das Nascentes do Rio 
Parnaíba 
2 – PE do Mirador 
3 – REBIO do Gurupi 
4 – ESEC Uruçuí-Una 
5 – PN da Chapada das Mesas 
6 – PN da Chapada Diamantina 
7 – RVS Veredas do Oeste Baiano 
8 – PN das Serra das Confusões 
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O	 presente	 estudo	 tem	 a	 pretensão	 de	 contribuir	 na	 avaliação	 sobre	 as	

grandes	 áreas	 protegidas	 do	Nordeste,	 que	 estão	 sofrendo	 impactos	 decorrentes	

da	 falta	 de	 atenção	 e	 investimentos	 para	 sua	 consolidação	 territorial.	 Em	outras	

palavras,	 não	 adianta	 apenas	 criá‐las,	 mas	 é	 preciso	 dar	 a	 devida	 prioridade	

política	 ao	 tema.	 A	 utilização	 dos	 registros	 de	 focos	 de	 calor	 deve	 ser	 entendida	

como	uma	 estratégia	 auxiliar	 de	 avaliação	 dos	 conflitos	 territoriais,	 tendo	 como	

base	 séries	 temporais	 obtidas	 a	 partir	 do	 ano	 de	 1998.	 Estes	 registros	 não	 nos	

capacitam	 a	 ter	 plena	 certeza	 sobre	 a	 ocorrência	 dos	 incêndios	 e	 nem	 sobre	 a	

extensão	dos	prejuízos.	Os	satélites	e	sensores	de	referência	do	INPE	são	eficientes	

na	 detecção	 de	 médios	 e	 grandes	 eventos,	 entretanto,	 eles	 não	 conseguem	

identificar	 os	 focos	 de	 calor	 num	 contexto	 de	 resolução	 espacial	 inferior	 a	 1	 km	

(PANTOJA	e	BROWN,	2007;	PIROMAL	et	al.,	2008;	TOMZHINSKIL	et	al.,	2011).	Para	

avaliações	em	áreas	menores,	como	no	caso	de	UC’s	municipais,	serão	necessários	

outros	métodos	e	recursos	de	monitoramento	dos	focos	de	calor.	

Baseado	nos	estudos	sobre	focos	de	calor	produzidos	em	escala	nacional,	

pode‐se	afirmar	que	diversas	UC’s	aqui	citadas,	como	o	PN	das	Nascentes	do	Rio	

Parnaíba,	a	REBIO	do	Gurupi,	a	ESEC	Uruçuí‐Una,	o	PN	da	Chapada	das	Mesas,	o	PN	

da	Chapada	Diamantina	e	o	PE	do	Mirador,	aparecem	com	destaque	no	ranking	das	

que	 mais	 queimaram	 ao	 longo	 da	 última	 década.	 Os	 números	 apresentados	 se	

igualam	 e,	 às	 vezes,	 superam	 os	 valores	 registrados	 em	 UC’s	 de	 outras	 regiões	

intensamente	impactadas	no	Centro‐Oeste	(MT	e	TO)	e	no	Norte	(PA,	TO	e	RO)13.	

O	 incremento	 dos	 focos	 de	 calor	 em	 UC’s	 acompanhou	 a	 sazonalidade	

climática,	com	um	número	substancialmente	maior	no	período	que	vai	de	junho	a	

setembro.	Agosto	e	setembro	são	os	meses	com	maior	registro	de	focos.	Até	2005	o	

nº	 total	de	 focos	anuais	era	 inferior	a	1.000,	 superando	este	patamar	a	partir	de	

2006.	 Os	 anos	 de	 2007,	 2010	 e	 2011	 apresentaram	 a	 maior	 quantidade	 de	

registros,	 sempre	 acima	 de	 1.800.	 Portanto,	 o	 problema	 do	 fogo	 nas	 UC’s	

nordestinas,	assim	como	em	muitas	outras	pelo	Brasil,	vem	se	agravando	ao	longo	

dos	últimos	anos.	Mesmo	tendo	conhecimento	de	que	foram	criadas	novas	UC’s,	a	

                                                
13	Dados	disponíveis	em	artigo	enviado	para	o	VII	Congresso	Brasileiro	de	Unidades	de	Conservação	
(Vallejo,	 L.R,	 2012	 ‐	 Avaliação	 geográfica	 dos	 incêndios	 em	 unidades	 de	 proteção	 integral	 no	
Brasil	‐	1998‐2011)	No	prelo.	
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maior	parte	dos	 focos	ocorreu	em	áreas	mais	antigas.	A	 influência	climática	pode	

ter	contribuído	para	 isso,	assim	como	a	 intensificação	dos	conflitos	 territoriais.	A	

avaliação	do	peso	de	cada	uma	dessas	variáveis	precisa	 ser	 investigada	de	 forma	

mais	 particularizada,	 já	 que	 o	 presente	 estudo	 apresenta	 uma	 visão	 geral	 do	

problema.	

As	UC’s	dos	 estados	do	MA,	PI	 e	BA	 registraram	os	maiores	números	de	

focos	 de	 calor.	 Entre	 as	 causas	 que	 antecederam	 a	 ocorrência	 dos	 incêndios,	 a	

precariedade	 da	 gestão	 territorial	 nas	 unidades	 criadas	 deve	 ser	 destacada.	 Sem	

consolidação	pelos	governos,	as	UC’s	convivem	com	a	falta	regularização	fundiária,	

fiscalização	 e	 outros	 investimentos	 de	 controle	 do	 território.	 Entende‐se	 que	 os	

conflitos	 associados	 às	 práticas	 agrícolas,	 pastagens,	 exploração	 de	 recursos	

vegetais	 e	 animais,	 turismo	 descontrolado,	 entre	 outros,	 resultam	 da	 falta	 de	

comprometimento	governamental	no	estabelecimento	da	territorialidade	nas	UC’s.	

Dessa	 forma,	 o	 emprego	 do	 fogo	 nas	 suas	 diversas	 formas	 de	 motivação	

(criminosa,	 expansionista	 ou	 prática	 cultural)	 deve	 ser	 considerado	 como	 um	

elemento	indicador	dos	conflitos.	

Para	finalizar,	destaca‐se	que	em	1989	foi	implantado	o	Sistema	Nacional	

de	Prevenção	e	Combate	aos	Incêndios	Florestais	–	PREVFOGO	(Decreto	97.635	de	

10/04/1989	e	regulamentado	pelo	Decreto	2.661	de	08/07/1998).	O	PREVFOGO	

atua	 em	 treinamento	 e	 divulgação	 da	 queima	 controlada,	 na	 orientação	 às	 UC’s	

para	a	implantação	de	planos	de	manejo	de	fogo	e	promove	campanhas	educativas	

visando	 à	 conscientização	 das	 populações	 rurais	 e	 urbanas	 sobre	 os	 riscos	 e	

problemas	 provocados	 pelos	 incêndios	 florestais.	 A	 efetividade	 das	 ações	 do	

PREVFOGO	junto	às	UC’s,	mesmo	tendo	evoluído	no	período	de	2000	a	2010,	ainda	

carece	de	investimentos	que	melhorem	as	condições	operacionais	(Vallejo,	2010,	p.	

194).	Já	existem	brigadas	de	incêndio	que	atendem	determinadas	UC’s	do	Nordeste	

(PN	das	Nascentes	do	Rio	Parnaíba,	PN	da	Chapada	das	Mesas	e	ESEC	de	Uruçuí‐

Una).	Entretanto,	a	grande	extensão	das	áreas	aliada	às	dificuldades	operacionais,	

ainda	dificultam	a	prevenção	e	o	combate	direto	aos	incêndios	de	maior	proporção.		

Desse	modo,	espera‐se	que	as	informações	apresentadas	estimulem	ainda	

mais	 o	 desenvolvimento	 de	 pesquisas	 sobre	 o	 tema	 e	 ampliem	 a	 consciência	

pública,	 em	 geral.	 É	 urgente	 empreender	 esforços	 por	 ações	 político‐
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administrativas	 coerentes	 e	 necessárias	 à	 proteção	 do	 patrimônio	 natural	

nordestino	e	brasileiro.	
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RESUMO	
	
A	 participação	 de	 stakeholders	 no	 planejamento	 turístico	 tende	 a	
trazer	 benefícios	 para	 todos	 os	 envolvidos.	 O	município	 de	 Barra	 de	
Santo	 Antônio,	 localizado	 a	 aproximadamente	 45	 km	 de	 Maceió,	 no	
litoral	 norte	 alagoano,	 é	 um	 lugar	 conhecido	 turisticamente	 a	 pelo	
menos	 duas	 décadas.	 Em	 geral	 o	 crescimento	 do	 turismo	 na	 zona	
costeira	 nordestina	 tem	 sido	 alvo	 de	 preocupação	 entre	 estudiosos,	
organizações	não	governamentais,	e	membros	da	própria	comunidade,	
devido	 ao	 vários	 tipos	 de	 impactos	 ambientais	 que	 a	 atividade	 tem	
causado	 na	 região.	 Como	 uma	 das	 formas	 de	 evitar	 tais	problemas	 e	
contribuir	para	o	desenvolvimento	sustentável	dos	lugares	turísticos,	o	
governo	 federal	 criou	 diversas	 políticas	 públicas,	 nas	 quais	 a	
participação	da	comunidade	no	planejamento	turístico	é	um	princípio	
a	 ser	 observado.	 A	 metodologia	 deste	 estudo	 incluiu	 revisão	 de	
literatura,	levantamento	fotográfico,	entrevistas	abertas	e	entrevista	de	
grupo	focal,	incluindo	diversos	stakeholders	locais	do	desenvolvimento	
turístico.	O	estudo	conclui	que	o	turismo	tem	se	desenvolvido	em	Barra	
de	 Santo	 Antônio	 de	 forma	 espontânea,	 e	 que	 não	 há	 participação	
significativa	dos	 stakeholders	 locais	no	processo	de	planejamento	do	
turismo.	
	
Palavras‐chave:	Turismo,	participação,	desenvolvimento	local.	
	

	
TOURISTIFICATION,	 PARTICIPATION	 AND	
DEVELOPMENT	OF	STAKEHOLDERS	IN	TOURISM	THE	
BARRA	 DE	 SANTO	 ANTÔNIO,	 ALAGOAS	 STATE,	
BRAZIL	
	
ABSTRACT	
	
Stakeholder	 participation	 in	 tourism	 planning	 brings	 benefits	 to	 all	
involved.	Barra	de	Santo	Antônio,	which	is	located	at	approximately	45	
km	from	Maceió,	on	the	Alagoas	north	coast,	is	a	tourist	place	known	as	
such	for	at	least	two	decades.	In	general,	tourism	growth	on	the	coast	
of	 the	 Brazil’s	 northeast	 region	 has	 been	 a	matter	 of	 concern	 among	
scholars,	 non‐governmental	 organizations,	 and	 members	 of	 the	
communities,	 given	 the	 severe	 environmental	 impacts	 tourism	 has	
caused	in	the	region.	In	order	to	avoid	these	problems	and	contribute	
to	 sustainable	 development,	 the	 federal	 government	 enacted	 several	
public	 policies	 in	 which	 community	 participation	 is	 a	 planning	
principle.	The	study	methods	included	literature	review,	photographic	
survey,	open	 interviews,	and	 focal	group	 interview	with	diverse	 local	
tourism	stakeholders.	The	study	concludes	that	tourism	has	developed	
in	Barra	de	Santo	Antônio	in	a	spontaneous	way,	and	that	there	has	not	
been	any	significant	participation	of	local	stakeholders	in	the	planning	
process	of	tourism.	
	
Keywords:	Tourism,	stakeholders,	participation,	local	development.	
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INTRODUÇÃO	

O	turismo	é	um	dos	setores	da	economia	que	mais	cresce	na	atualidade,	já	

tendo	 atingido	 o	 status	 de	 uma	 das	 principais	 atividades	 socioeconômicas	 no	

mundo,	 e	 vem	 superando	 setores	 tradicionais	 como	 a	 indústria	 automobilística,	

eletrônica	e	a	petrolífera.	De	acordo	com	dados	do	Conselho	Mundial	de	Viagens	e	

Turismo	 (WTTC),	 o	 turismo	movimenta	 cerca	 de	 US$	 3,4	 trilhões	 (10%	 do	 PIB	

mundial)	e	emprega	204	milhões	de	pessoas	(10%	da	força	de	trabalho	global).	O	

turismo	 possui	 um	 número	 muito	 grande	 de	 outras	 atividades	 que	 direta	 ou	

indiretamente	se	conectam	à	sua	cadeia	produtiva	(DIAS,	2003,	p.	9).	

As	 atividades	 turísticas	 têm	 se	 diversificado	 com	 o	 passar	 do	 tempo,	

tendo‐se	tornado	cada	vez	mais	importante	para	países,	regiões	e	municípios	onde	

essa	atividade	se	insere.	Em	muitos	países	o	turismo	se	tornou	uma	alternativa	de	

desenvolvimento	(ARAÚJO,	2009).	Esse	é	o	caso	do	Brasil	que	em	2003	criou	um	

ministério	 exclusivamente	 para	 cuidar	 do	 setor	 turístico	 do	 país.	 O	 Brasil	 conta	

hoje	 com	 grande	 número	 de	 políticas	 voltadas	 para	 explorar	 o	 turismo	

economicamente	e	para	contribuir	com	o	desenvolvimento	local.	

Entretanto,	quando	a	atividade	se	desenvolve	de	forma	espontânea,	isto	é,	

sem	 planejamento,	 frequentemente	 o	 turismo	 causa	 muitos	 problemas	

socioambientais.	 Alternativamente,	 o	 turismo	pode	 ser	 planejado	 para	 ser	 usado	

como	 uma	 alternativa	 de	 desenvolvimento,	 buscando‐se	 tirar	 o	 máximo	 de	

benefícios	para	os	lugares	envolvidos.		

Entre	 vários	 aspectos	 relacionados	 ao	 planejamento	 do	 turismo,	 a	

participação	de	stakeholders1	no	processo	de	planejamento	pode	ajudar	a	redefinir	

a	 identidade	 local,	 fazendo	 com	 que	 possam	 existir	 perspectivas	 reais	 de	

desenvolvimento,	 criando,	 assim,	 de	 forma	 positiva,	 o	 comprometimento	 dos	

atores	 envolvidos	 nas	 destinações	 turísticas	 (DIAS,	 2003).	 O	 processo	 de	

participação	 de	 stakeholders	 no	 planejamento	 turístico	 pode	 trazer	 muitos	

aspectos	 positivos	 em	 relação	 à	 forma	 pela	 qual	 uma	 destinação	 turística	 se	

desenvolve,	contribuindo	para	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	dos	residentes.	

                                                
1
 De acordo com FREEMAN (1984) “stakeholders são elementos essenciais ao planejamento estratégico 
de negócios”.  
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Por	 exemplo,	 a	 participação	 pode	 proporcionar	 benefícios	 para	 as	

comunidades	 envolvidas	 a	 exemplo	 do	 controle	 e	 gestão	 dos	 seus	 recursos	

(naturais,	 sociais,	 culturais	 e	 ambientais),	 muitas	 vezes	 explorados	 de	 forma	

irracional	 ou	 sem	 levar	 em	 conta	 os	 interesses	 de	 todos	 os	 stakeholders	

relacionados	 a	 tais	 recursos,	 mais	 precisamente	 representantes	 da	 própria	

comunidade	local.		

No	 estado	 de	 Alagoas	 nas	 ultimas	 décadas	 o	 turismo	 vem	 ganhando	

bastante	 espaço,	 crescendo	 de	 forma	 abrangente	 e	 acelerada,	 principalmente	 na	

zona	costeira,	aonde	vem	causando	problemas	ambientais	e	sociais.	

A	destinação	vem	passando	por	um	processo	de	turistificação,	o	qual	já	se	

estende	 por	 mais	 ou	 menos	 três	 décadas.	 Há	 localmente	 uma	 variedade	 de	

stakeholders	 que	 de	 forma	 direta	 ou	 indireta	 estão	 relacionados	 ao	

desenvolvimento	 turístico	 local.	 Entretanto,	 há	 uma	 separação	 entre	 esses	

stakeholders	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 planejamento	 turístico	 local,	 com	 grupos	

economicamente	mais	fortes	tomando	decisões	de	forma	independente	dos	demais	

stakeholders.	

Considerando	 os	 estudos	 relacionados	 à	 falta	 de	 planejamento	 e	 gestão	

nas	destinações	no	estado	de	Alagoas,	este	projeto	de	pesquisa	teve	como	objetivo	

estudar	o	processo	de	participação	dos	stakeholders	 locais	no	município	de	barra	

de	Santo	Antônio.	

	

A	destinação	turística	Barra	de	Santo	Antônio	

O	município	de	Barra	de	Santo	Antônio	(Figura	1)	está	localizado	no	litoral	

norte	de	Alagoas	a	aproximadamente	45	km	de	Maceió,	às	margens	da	 foz	do	rio	

Santo	Antônio,	limitando‐se	ao	Norte	com	os	Municípios	de	São	Luiz	do	Quitunde	e	

Passo	do	Camaragibe,	ao	Sul	com	o	município	de	Paripueira,	ao	leste	com	o	oceano	

Atlântico	e	ao	Oeste	com	o	município	Maceió.		

Conforme	dados	do	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE),	a	

área	do	município	de	Barra	de	Santo	Antônio	é	de	137,98	km²,	inserida	na	Meso‐

Região	do	Leste	Alagoano	e	na	Micro‐Região	de	Maceió.	A	sede	do	município	está	

localizada	 a	 uma	 altitude	 média	 de	 aproximadamente	 10m,	 na	 coordenada	
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geográfica	 09º24’18”	 de	 latitude	 sul	 e	 35º30‟25,2”	 de	 longitude	 oeste	 ‐	

coordenadas	 de	 centro.	 O	 acesso	 ao	 município	 se	 dá	 a	 partir	 de	 Maceió,	 pela	

rodovia	AL‐101‐Norte.	

	
Figura	 1.	 Município	 de	 Barra	 de	 Santo	 Antônio	 (Fonte:	 Laboratório	 de	
Geoprocessamento	Aplicado	–	LGA/UFAL).	
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MATERIAIS	E	MÉTODOS	

A	 pesquisa	 teve	 como	 principal	 objetivo	 estudar	 se	 há	 participação	 no	

planejamento	 turístico	 em	 Barra	 de	 Santo	 Antônio,	 compreendendo	 como	 o	

processo	 ocorre	 na	 prática.	 Foram	 realizadas	 cinco	 visitas	 ao	 município,	

inicialmente	 com	 o	 objetivo	 de	 familiarização	 com	 a	 área.	 As	 visitas	 de	 campo	

também	 tiveram	 como	 objetivo	 a	 realização	 de	 levantamento	 fotográfico,	

identificação	 dos	 stakeholders	 locais	 da	 atividade	 turística	 e	 a	 realização	 de	

entrevistas	abertas.		

Durante	 as	 visitas	 de	 campo	 se	 informou	 às	 pessoas	 contatadas	 sobre	 a	

futura	realização	de	uma	reunião	de	grupo	focal	na	comunidade	para	a	qual	foram	

convidados	 a	 participar.	 As	 entrevistas	 abertas	 foram	 realizadas	 com	 nove	

stakeholders,	 a	 saber:	 Secretário	 Municipal	 de	 Saúde,	 Secretário	 Municipal	 de	

Turismo,	Restaurante	Estrela	Azul,	Colônia	de	Pescadores	 (Z‐14),	Associação	dos	

Jangadeiros,	Bar	do	Piu,	Escola	de	Ensino	Fundamental	7	de	Setembro,	Restaurante	

Almirante	Araújo	e	um	residente	antigo.	

Na	 reunião	 de	Grupo	Focal	 participaram	 stakeholders	 considerados	mais	

relevantes	para	os	objetivos	do	estudo,	 tendo	sido	convidados	os	que	se	seguem:	

Colônia	dos	Pescadores,	Associação	dos	Jangadeiros,	Bar	do	Piu,	Diretora	da	Escola	

de	Ensino	Fundamental	7	de	Setembro,	e	uma	moradora.	Adotou‐se	procedimento	

qualitativo	de	análise	dos	dados,	priorizando‐se	os	dados	e	informações	relevantes	

para	aos	objetivos	da	pesquisa.	

	

RESULTADOS	E	DISCUSSÃO	

	

Ausência	do	poder	público	 e	de	participação	no	planejamento	 turístico	de	
Barra	de	Santo	Antônio	
	

O	turismo	no	município	de	Barra	de	Santo	Antônio	vem	se	desenvolvendo	

unicamente	com	base	nas	suas	características	naturais	(praias,	sol,	mar,	rio	Santo	

Antônio,	manguezais,	piscinas	naturais	e	falésias).	Esse	conjunto	de	características	

naturais	atrai	não	só	turistas	brasileiros,	mas	também	turistas	estrangeiros.		
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	Na	opinião	dos	entrevistados,	houve	uma	redução	no	 fluxo	de	 turistas	a	

Barra	 de	 Santo	 Antônio	 nos	 últimos	 anos.	 Provavelmente,	 esse	 fenômeno	 é	

resultado	 de	 vários	 problemas,	 dentre	 os	 quais	 podem	 ser	 citados:	 falta	 de	

investimentos	por	parte	do	poder	público	e	da	iniciativa	privada,	deficiências	nos	

meios	de	transporte	até	o	município	e	de	circulação	no	lugar,	erosão	costeira,	falta	

de	infra‐estrutura	de	saneamento	(especialmente	lixo	e	esgoto),	e	deterioração	ou	

sub‐utilização	de	meios	de	hospedagem	(Figura	2).		

	
	

	

Figura	2	–	Problemas	apresentados	no	município	de	Barra	de	Santo	Antônio:	 (a)	
Esgoto	 a	 céu	 aberto,	 proveniente	 da	 falta	 de	 saneamento	 básico,	 (b)	 Erosão	
marinha	 provocada	 por	 construções	 irregulares,	 (c)	 Meio	 de	 hospedagem	 para	
alugar	 defasados	 por	 falta	 de	 investimentos	 e	 parcerias	 entre	 poder	 público	 e	
iniciativa	 privada,	 e	 (d)	 Estradas	 sem	pavimentação,	 dificultando	 a	 circulação	 de	
residentes	e	turistas.		
	
(Fonte:	LTTD/IGDEMA/UFAL	–	04/04/2009.	Autor:	Lindemberg	Medeiro	de	Araújo)	

		
Outro	 fator	 importante	nesse	sentido	é	a	 falta	de	 iniciativas	por	parte	do	

poder	público	local	em	relação	ao	planejamento	turístico	e	a	falta	de	participação	

dos	 stakeholders	 locais	 no	 planejamento	 turístico,	 que	 ocorre	 basicamente	 com	

base	em	ações	da	iniciativa	privada,	e	a	ausência	de	parcerias	entre	os	stakeholders	

locais.		

a 

c d 

b 
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É	 preciso	 haver	 um	 envolvimento	 direto	 dos	 gestores	 públicos	 no	

planejamento	 e	 gestão	 do	 turismo,	 de	 tal	 forma	 que	 ele	 possa	 ter	 alguma	

possibilidade	 de	 contribuir	 para	 o	 desenvolvimento	 em	 Barra	 de	 Santo	 Antônio.	

Isto	 é	 fundamental	 para	 que	 o	 turismo	 contribua	 efetivamente	 para	 o	

desenvolvimento,	articulando‐se	ao	conjunto	da	economia.	Através	da	reunião	com	

os	stakeholders	presentes	nesse	município	o	turismo	não	conta	com	a	iniciativa	do	

poder	público	local	para	o	planejamento	turístico,	quer	seja	com	participação,	quer	

seja	de	forma	individual,	ou	investimentos	financeiros.		

Nesse	sentido,	um	exemplo	ligado	às	características	naturais	do	município	

é	citado	por	um	dos	participantes	da	reunião	de	grupo	focal,	a	respeito	das	piscinas	

naturais	existentes	no	município	e	que,	na	visão,	não	são	exploradas	pelo	turismo,	

segundo	o	entrevistado	por	falta	de	iniciativa	do	poder	público.	Esse	participante	

do	grupo	focal	afirmou:	“Nunca	foi	explorada	a	piscina;	quem	vai	é	o	pessoal	daqui	

mesmo,	(21/05/2009)”.	

Desse	modo,	o	turista	vem	ao	município,	mas	não	sabe	o	que	o	destino	tem	

a	oferecer	 (com	exceção	dos	 turistas	que	vêm	através	de	agências	de	viagens).	A	

falta	de	 infraestrutura	e	de	opções	de	 lugares	a	serem	frequentados	são	também	

aspectos	 falhos	 no	 município.	 Investimentos	 nesses	 aspectos	 poderiam	 trazer	

melhorias	 para	 a	 própria	 rede	 de	 bares,	 restaurantes,	 pousadas	 meios	 de	

hospedagem	locais.		

Verificou‐se	que	investimentos	privados	que	foram	realizados	no	passado	

vêm	 diminuindo.	 Muita	 gente	 está	 indo	 embora	 por	 falta	 de	 melhorias	 na	

infraestrutura,	deficiências	na	segurança	pública	e	por	causa	da	erosão	marinha,	o	

que	tem	provocado	destruição	e	perdas	para	os	moradores	que	possuem	casas	no	

local.	Não	houve	controle	na	ocupação	do	espaço	litorâneo,	não	se	respeitando	as	

áreas	 próximas	 ao	 mar,	 tendo‐se	 construído	 nos	 Terrenos	 de	 Marinha,	 sem	

qualquer	forma	de	planejamento.		

Segue	transcrita	a	opinião	de	um	morador	a	respeito	desse	problema:	

	

O	pessoal	 tão	vendo	a	Barra	muito	parada,	não	tem	aquele	
movimento	 que	 tinha.	 Talvez	 daqui	 pra	 frente	 ela	 se	
movimente,	 mas	 com	 essa	 parada	 que	 deu	 por	 causa	 da	
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administração	passada,	o	povo	botou	a	casa	pra	vender,	tem	
muita	gente	indo	embora,	(21/05/2009).	

	

Os	 problemas	 ambientais	 ocorrem	 por	 todo	 o	 município.	 Outro	 ponto	

abordado	 pelos	 moradores	 na	 entrevista	 foi	 à	 falta	 de	 opções	 de	 lazer	 para	 o	

turista	e	o	próprio	morador.		

Como	o	planejamento	turístico	adotado	no	município	existe	a	preocupação	

por	parte	dos	gestores	de	que	o	residente	seja	alvo	dos	investimentos	relacionados	

à	destinação,	ou	seja,	como	defende	Yázigi	(1999),	ao	comentar	sobre	a	preparação	

dos	lugares	que	pretendem	investir	nas	atividades	turísticas.		

A	 opção	 de	 lazer	 no	 município	 inclui	 durante	 o	 dia,	 a	 exploração	 das	

belezas	naturais.	À	noite,	 entretanto,	não	existe	qualquer	 forma	de	divertimento,	

como,	 por	 exemplo,	 casas	 noturnas,	 shows	 e	 lugares	 para	 recreação.	 A	 eventual	

existência	 de	 opções	 relacionadas	 a	 esses	 itens	 seria	 importante	 para	 fazer	 com	

que	 o	 turista	 visitasse	 o	 município	 e	 permanecesse	 por	 mais	 tempo	 no	 lugar,	

contribuindo	 assim	 para	 o	 desenvolvimento	 local,	 especialmente	 através	 da	

geração	de	emprego	e	renda,	além	de	movimentar	a	economia	do	município.	

O	 turismo	 ganha	 grande	 visibilidade	 em	 Barra	 de	 Santo	 Antônio	 apenas	

durante	 o	 período	 de	 carnaval,	 quando	 a	 cidade	 é	 ‘invadida’	 por	 milhares	 de	

pessoas	 à	 procura	 de	 diversão.	 Por	 outro	 lado,	 esse	 evento	 tira	 o	 sossego	 dos	

moradores.	 Dois	 participantes	 do	 grupo	 focal	 mostraram	 sua	 indignação	 em	

relação	a	esse	problema:	

	

Carnaval	 aqui,	 como	 eu	 gostaria	 que	 fosse	 tranquilo.	 Se	 a	
Barra	 pudesse,	 ela	 gritava:	 ‐	 “Tira	 esse	 povo	 daqui”,	
(21/05/2009).	
	
Eles	acham	que	pagam	caro	por	uma	casa,	botam	o	som	na	
sua	 porta	 e	 fica	 de	 seis	 da	 manhã	 até	 o	 outro	 dia,	
(21/05/2009).	

	

Esse	tipo	de	 fenômeno	está	em	parte	associado	ao	chamado	“turismo	de	

segunda	 residência”	 que	 é	 definido	 por	 Tulik	 (2000,	 p.196),	 “Como	 alojamentos	

turísticos	 particulares,	 utilizados	 temporariamente,	 nos	 momentos	 de	 lazer,	 por	
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pessoas	que	têm	seu	domínio	permanente	em	outro	 lugar	[...]”.	Desse	modo,	esse	

tipo	 de	 turismo,	 que	 predomina	 na	 alta	 estação	 no	município,	 se	 desenvolve	 no	

município	 sem	nenhum	estudo	apropriado	ou	planejamento,	 visando	estabelecer	

condições	de	relacionamento	entre	os	visitantes	e	os	moradores,	o	que	mais	uma	

vez	 fornece	 indícios	da	ausência	de	participação	na	definição	de	como	explorar	o	

turismo	 no	 município.	 Caso	 houvesse	 a	 participação	 dos	 stakeholders	 locais	 no	

planejamento	e	gestão	do	turismo,	problemas	como	esse	poderiam	ser	enfrentados	

de	forma	mais	adequada.	

O	 grande	 afluxo	 de	 visitantes	 a	 um	 lugar	 turístico	 em	 determinados	

períodos	 do	 ano	 é	 um	 fenômeno	 comum	 à	 maior	 parte	 dos	 lugares	 turísticos.	

Normalmente,	isso	ocorre	durante	a	alta	temporada,	quando	a	população	visitante	

pode	 superar	 em	 número	 a	 população	 residente,	 um	 fenômeno	 previsto	 pelo	

modelo	 de	 Butler	 (apud	 ARAUJO;	 MOURA,	 2007),	 denominado	 Ciclo	 de	 Vida	 da	

Área	Turística	(CVAT),	(Figura	3).		

	

	
Figura	3.	Ciclo	de	Vida	da	Área	Turística.	Butler	(ARAUJO	e	MOURA,	2007).	
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Segundo	 esse	modelo,	os	 lugares	 turísticos	 surgem	 e	 evoluem	passando	

por	 cindo	 fases	 ou	 estágios	 evolutivos:	 exploração,	 envolvimento,	

desenvolvimento,	consolidação	e	estagnação,	a	partir	do	qual	o	lugar	pode	entrar	

em	 declínio	 ou	 passar	 por	 um	 rejuvenescimento,	 isto	 é,	 o	 número	 de	 turistas	

voltaria	a	crescer.	De	acordo	com	o	CVAT,	quando	o	lugar	atinge	a	fase	denominada	

“desenvolvimento”,	o	número	de	turistas	ultrapassa	a	população	residente	durante	

a	alta	temporada.	No	caso	em	questão	–	Barra	de	Santo	Antônio	–,	assim	como	em	

outras	 cidades	 do	 litoral	 alagoano,	o	 Carnaval	 caracteriza	 um	período	 de	 grande	

concentração	de	pessoas,	semelhante	à	alta	estação.	

Aplicando‐se	o	modelo	de	Butler	ao	município	de	Barra	de	Santo	Antônio,	

pode‐se	sugerir	que	o	grande	afluxo	de	visitantes	a	esse	lugar	durante	o	carnaval	é	

semelhante	ao	que	ocorreria	durante	a	 fase	 “Desenvolvimento”.	Excetuando‐se	o	

período	de	alta	 temporada	e	o	 carnaval,	 levando‐se	em	consideração	as	opiniões	

dos	 participantes	 do	 grupo	 focal	 de	 uma	 forma	 geral	 Barra	 de	 Santo	 Antônio	

encontra‐se	na	fase	de	“Estagnação”.	Por	exemplo,	esse	município	não	tem	mais	o	

glamour	 de	 alguns	 anos	 atrás,	 não	 atrai	 mais	 tantos	 turistas	 como	 em	 anos	

anteriores	e	apresenta	sérios	problemas	ambientais,	sociais	e	econômicos.		

Além	disso,	levando‐se	em	consideração	comentários	colhidos	durante	as	

entrevistas	abertas	e	no	grupo	focal,	pode‐se	levantar	a	hipótese	de	que	Barra	de	

Santo	Antônio	apresenta	também	sinais	de	pós‐estagnação,	ou	seja,	a	redução	no	

fluxo	 turístico	 e	 a	 existência	 de	 um	 grande	 número	 de	 imóveis	 –	 geralmente	

segunda	 residência	 –	 à	 venda.	 Os	 entrevistados	 identificaram	 dois	 aspectos	

explicativos	 desse	 problema,	 ou	 seja,	 o	 avanço	 da	 erosão	 marinha,	 destruindo	

casas	e	outras	em	risco;	e	problemas	de	falta	de	segurança,	o	qual,	na	visão	deles,	

tenderá	a	se	agravar	como	resultado	da	construção	de	uma	ponte	sobre	o	rio	Santo	

Antônio,	ligando	a	parte	antiga	da	cidade	à	área	mais	recente,	a	Ilha	da	Crôa.	Eles	

acreditam	que	a	facilidade	de	acesso	com	a	ponte,	atrairá	mais	criminosos	ao	lugar,	

prostituição	e	poluição.	

Podemos	 destacar	 a	 opinião	 de	 alguns	 moradores	 a	 respeito	 da	

construção	dessa	ponte	(Figura	4).	
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Figura	4	–	Ponte	em	construção	no	município	de	Barra	de	Santo	Antônio.	
Fonte:	LTTD/IGDEMA/UFAL	–	14/11/2008.	Autor:	Lindemberg	Medeiro	de	Araújo.	

	

	

Eu	preferia	a	Barra	 com	 três	balsas	boas	e	 com	canoas	do	
que	a	ponte.	

	
Também	 se	 dependesse	 de	 mim,	 essa	 ponte	 não	 existiria	
não.	 Teria	 melhorias	 pra	 comunidade,	 vai	 trazer	 renda,	
emprego,	 mas	 também	 com	 ela	 vai	 vir	 o	 crescimento	 da	
prostituição,	aumento	no	índice	de	droga	e	poluição.	

	

	

Como	 não	 se	 encontrou	 evidências	 de	 participação	 da	 comunidade	 no	

planejamento	 ou	 gestão	 do	 turismo	 em	 Barra	 de	 Santo	 Antônio,	 constatando‐se	

uma	grande	ausência	do	poder	público	em	relação	à	questão,	verifica‐se	que	não	

existe	um	ambiente	institucional	ou	organizacional	que	permita	que	a	comunidade	

expresse	seus	pontos	de	vista	em	relação	a	como	o	turismo	deva	se	desenvolver	no	

município,	 o	 que	 limita	 muito	 as	 possibilidades	 de	 o	 turismo	 contribuir	 para	 o	

desenvolvimento	local.		
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	Os	 dados	 coletados	 para	 este	 trabalho	 não	 foram	 suficientes	 para	 uma	

análise	do	processo	de	turistificação	do	município	de	Barra	de	Santo	Antônio,	isto	

é,	 quais	 os	 acontecimentos	 e	 como	 eles	 se	 sucederam	 ao	 longo	 do	 tempo,	 até	 os	

dias	atuais,	caracterizando	cada	estágio	do	seu	CVAT.	Assim,	a	análise	do	fenômeno	

da	participação	no	planejamento	turístico	nesse	município	foi	realizada	com	base	

nos	 comentários	 colhidos	 durantes	 as	 entrevistas	 abertas	 e	 na	 reunião	 de	 grupo	

focal.	Ficou	claro	que	de	uma	forma	geral	não	houve	envolvimento	da	comunidade,	

seja	no	planejamento	ou	na	gestão	do	turismo	nesse	município	ao	longo	do	tempo,	

com	o	turismo	ocorrendo	basicamente	de	forma	espontânea.		

Entretanto,	 os	 participantes	 do	 grupo	 focal	 informaram	 que	 as	 ações	 de	

recuperação	do	Hotel	Captain	Nikolas2,	 localizado	na	 restinga	da	 sede	municipal,	

antes	 dele	 ser	 arrendado,	 envolveu	 discussões	 com	 a	 comunidade.	 Entretanto,	

essas	 discussões	 surgiram	 com	 base	 na	 ação	 de	 membros	 da	 comunidade	

(pescadores)	que	questionaram	certos	aspectos	do	projeto,	aspecto	que	é	ilustrado	

pela	transcrição	abaixo:	

	

	

Aquele	 hotel	 ali,	 na	 verdade,	 ele	 ia	 modificar	 muito	 a	
questão	do	meio	ambiente.	Logo	no	começo,	 foi	uma	briga	
muito	grande	que	a	gente	pegou	com	esse	pessoal,	que	eles	
iam	fechar	toda	aquela	praia	onde	pertence	a	esse	Capitão.	
Aí	 a	 gente	 entrou	 na	 questão,	 discutimos	 com	 ele	 sobre	 a	
questão	da	pesca.	Em	eles	 fecharem	aquilo	 tudo	de	estaca,	
os	pescadores	iam	parar	de	pescar	por	ali,	indo	modificar	o	
meio	ambiente.	

	

	

Esse	evento	mostra	uma	pré‐disposição	da	 comunidade	 (pescadores)	de	

lutar	 por	 seus	 interesses,	 com	 base	 na	 sua	 auto‐mobilização.	 Outro	 fato	

interessante	 relacionado	 à	 mobilização	 da	 comunidade	 de	 pescadores	 frente	 a	

ações	associadas	ao	turismo	no	município	de	Barra	de	Santo	Antônio	diz	respeito	a	

um	projeto	visando	a	implantação	de	um	resort,	na	fazenda	Morros	de	Camaragibe,	

localizada	nas	proximidades	da	foz	do	rio	Camaragibe,	a	aproximadamente	13	km	
                                                
2
 O Hotel Captain Nikolas, inicialmente de propriedade de um grego, e que havia fechado, foi adquirido 
por outro grupo, que o re‐abriu com o nome D’Aldeia Village Hotel. 
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da	sede	municipal,	no	sentido	nordeste.	Ao	saberem	que	haveria	uma	reunião	com	

os	órgãos	ambientais	para	discutir	o	projeto	desse	resort,	reunião	essa	para	a	qual	

os	 pescadores	 não	 foram	 convidados,	 eles	 se	 mobilizaram	 e	 conseguiram	 a	

participação	de	um	representante	deles.	Os	entrevistados	informaram,	na	reunião	

de	 grupo	 focal,	 que	 eles	 sugeriram	 a	 realização	 de	 uma	 audiência	 pública	 com	

ampla	 participação	 dos	 pescadores,	 pleito	 que	 foi	 atendido.	 Informaram	 que	

participaram	 mais	 de	 200	 pescadores	 nessa	 audiência,	 o	 que	 permitiu	 uma	

discussão	 detalhada	 do	 projeto,	 resultando	 inclusive	 na	modificação	 de	 aspectos	

que	conflitavam	com	os	 interesses	dos	pescadores,	particularmente	em	relação	à	

iluminação	da	praia,	em	frente	ao	resort,	o	que,	segundo	os	entrevistados,	afastaria	

os	peixes	do	mar	próximo	a	essa	área.	

Esses	dois	fatos	relacionados	à	capacidade	de	auto‐mobilização	por	parte	

dos	pescadores	são	sugestivos	de	que	a	comunidade	local	apresenta	algum	nível	de	

capital	social.	Caso	houvesse	em	Barra	de	Santo	Antônio	alguma	iniciativa	do	poder	

público	no	sentido	de	criar	um	planejamento	e	gestão	do	turismo	participativo,	as	

informações	 e	 articulações	 dos	 pescadores	 locais	 poderiam	 ser	 utilizadas	 com	o	

objetivo	de	aperfeiçoar	o	desenvolvimento	local	com	base	no	turismo.	

	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

De	 acordo	 com	 o	 estudo	 realizado,	 os	 stakeholders	 do	 planejamento	 e	

desenvolvimento	 turístico	 do	 município	 de	 Barra	 de	 Santo	 Antônio	 são	 muito	

numerosos,	 envolvendo	 os	 moradores	 antigos	 e	 os	 mais	 recentes,	 a	 iniciativa	

privada,	 as	 Organizações	 Não‐Governamentais	 (ONGs)	 e	 a	 sociedade	 civil.	

Entretanto,	apenas	uma	pequena	parte	desses	 stakeholders	demonstrou	 interesse	

em	discutir	os	problemas	relacionados	à	questão	do	desenvolvimento	turístico	do	

lugar:	Colônia	de	Pescadores	(Z‐14),	Associação	dos	Jangadeiros,	Bar	do	Piu,	Escola	

de	Ensino	Fundamental	7	de	Setembro.	

O	 município	 de	 Barra	 de	 Santo	 Antônio	 possuie	 sua	 oferta	 turística	

baseada	 exclusivamente	 nos	 aspectos	 naturais.	 Apesar	 disso,	 foram	 identificados	

problemas	ambientais	que	os	colocam	em	risco,	principalmente	lixo,	tiborna	no	rio	

Santo	Antônio,	esgoto	sem	tratamento,	e	erosão	marinha.	Do	ponto	de	vista	social,	
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verifica‐se	 a	 existência	 de	 inúmeras	 áreas	 subnormais,	 com	 barracos	 e	 casas	 de	

taipa	sem	a	menor	condição	de	moradia.		

De	 fato,	 falta	uma	mobilização	por	parte	do	poder	público	e	da	 iniciativa	

privada	 para	 uma	 discussão	 com	 a	 comunidade	 relacionada	 em	 planejar	 e	

desenvolver	 o	 turismo	 no	 município.	 Verificou‐se	 que	 em	 apenas	 dois	 casos,	 e	

como	 resultado	 de	 auto‐mobilização	 por	 parte	 dos	 pescadores	 em	 relação	 à	

recuperação	 do	 hotel	 Capitão	 Nikolas	 e	 um	 resort	 planejado	 para	 o	 município,	

denominado	Ondazul,	nas	proximidades	da	praia	de	Morros	de	Camaragibe.	

O	 processo	 de	 turistificação	 do	 município	 de	 Barra	 de	 Santo	 Antônio	

ocorreu	 de	 forma	 espontânea,	 ou	 seja,	 sem	 um	 planejamento	 integrado,	

envolvendo	todos	os	stakeholders	do	turismo	no	município.	Além	disso,	apesar	de	

constar	das	políticas	públicas	federais	de	turismo	como	um	princípio	a	ser	seguido,	

em	 Barra	 de	 Santo	 Antônio	 não	 tem	 havido	 participação	 da	 comunidade	 no	

planejamento	turístico.	
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RESUMO	
	
O	 artigo	 busca	 lançar	 algumas	 análises	 e	 indagações	 sobre	 o	 alcance
histórico	 de	 processos	 participativos	 engendrados	 na	 Espanha	 e	 no
Brasil.	 Evidentemente,	 ambos	 os	 processos	 se	 desenrolaram	 em
contextos	 históricos,	 sociais,	 econômicos	 e	 políticos	 distintos,	 mas,
mesmo	 assim,	 guardam	 algumas	 aproximações	 às	 quais	 pretendemos
dar	destaque	no	presente	artigo.	Quanto	ao	desmantelamento	do	Estado
de	 bem‐estar	 social,	 apresentamos	 ainda	 que,	 no	 caso	 da	 Espanha,
provocou	 reflexos	 no	 modus	 operandi	 do	 processo	 de	 formulação	 e
implementação	de	políticas	públicas.	Ocorreu,	em	outras	palavras,	uma
descentralização	 de	 seu	 arranjo	 decisório	 formulador	 de	 políticas
públicas,	 que	 passou	 a	 contar	 com	 a	 participação	 de	 atores	 sociais	 no
denominado	município	relacional	(BECERRA,	2011).	No	caso	do	Brasil,
o	 período	 ditatorial	 (1964‐1985),	 o	 rápido	 crescimento	 urbano	 e	 a
geração	de	periferias	precárias	nas	principais	 cidades,	 a	distensão	 e	 a
Constituinte	(1986‐1988)	geraram	as	forças	de	pressão	suficientes	para
que,	 paulatinamente,	 incorporasse‐se	 o	 arranjo	 participativo	 no
processo	decisório.	
	
Palavras‐chave:	Democracia	participativa,	políticas	públicas,	processo	
decisório,	Estado	de	bem‐estar	social,	Brasil	e	Espanha.	
	

	
SPAIN	AND	BRAZIL	 IN	THE	CONSTRUCTION	OF	THE	
DEMOCRATIC	 PARTICIPATION:	 CLEAVAGES	 AND	
CONSENSUSES	
	
ABSTRACT	
	
The	article	searches	to	launch	some	analyses	and	investigations	on	the	
historical	 reach	 of	 produced	 participative	 processes	 in	 Spain	 and	
Brazil.	 Evidently,	 both	 the	 processes	 if	 had	 uncurled	 in	 historical,	
social,	 economic	 contexts	 and	 distinct	 politicians,	 but,	 exactly	 thus,	
keep	 some	 approaches	 that	 we	 intend	 to	 give	 prominence	 in	 the	
present	article.	How	much	to	the	dismantlement	of	the	State	of	social	
welfare,	 we	 present,	 still,	 that	 in	 the	 case	 of	 Spain	 occurred	 a	
decentralization	 of	 its	 formulator	 power	 to	 decide	 arrangement	 of	
public	politics	that	started	to	count	on	the	participation	of	social	actors	
in	the	called	relational	city	(BECERRA,	2011).	In	the	case	of	Brazil,	the	
dictatorial	 period	 (1964‐1985),	 the	 fast	 urban	 growth	 and	 the	
generation	of	precarious	peripheries	in	the	main	cities,	the	distension	
and	the	Constituent	 (1986‐1988)	had	generated	 the	enough	 forces	of	
pressure	 so	 that,	 gradually,	 if	 it	 incorporated	 the	 participative	
arrangement	in	the	power	to	decide	process.	
	
Keywords:	 participative	 democracy,	 public	 politics,	 power	 to	 decide	
process,	State	of	social	welfare,	Brazil	and	Spain.	
	

	

	

    



 
Cadernos do Logepa, João Pessoa, v. 7, n. 1, p. 40‐71, jan./jun. 2012. ISSN: 2237‐7522 
DGEOC/CCEN/UFPB – www.geociencias.ufpb.br/cadernosdologepa 

 

Cadernos do Logepa, v. 7, n. 1, p. 40‐71, jan./jun. 2012 

41

INTRODUÇÃO	

Democracia	e	participação	na	Espanha	

	
O	 debate	 sobre	 a	 administração	 dos	 municípios	 vem	 de	 longa	 data.	 No	

século	XVIII,	Jeremy	Benthan	(2012)1	se	referia	aos	municípios	como	organizações	

funcionais	 que	 contribuíam	 e	 eram	 protagonistas	 da	 descentralização	

administrativa	 do	 Estado	 e,	 por	 conseguinte,	 melhoravam	 as	 ações	 públicas.	 Já	

Stuart	 Mill	 (2012)2	 descrevia‐os	 como	 escolas	 de	 cidadania,	 como	 espaços	 de	

proximidades	 entre	 governantes	 e	 governados.	 Mill	 (2012)	 entendia‐os	 como	

instrumentos	 destinados	 a	 favorecer	 a	 dispersão	 do	 poder	 político	 sobre	 o	

território.	 Os	 municípios,	 desde	 essa	 época,	 não	 se	 justificavam	 por	 seu	

comprometimento	 com	 a	 eficiência	 administrativa,	 mas	 por	 sua	 capacidade	 de	

impulsionar	e	favorecer	a	democracia.	Os	municípios	eram,	então,	compreendidos	

como,	 simultaneamente,	 administrações	e	governos	 locais.	Nesse	 sentido,	 tanto	a	

tradição	 anglo‐saxã	 quanto	 a	 espanhola,	 na	 avaliação	 da	 eficiência	 dos	 governos	

locais,	consideravam	o	espírito	democrático	como	principal	critério.	

Para	Becerra	(2011,	p.26),	“podríamos	afirmar	que	el	habermos	decantado	

por	 el	 espíritu	 eficientista	 nos	 coloca	 en	 un	 escenario	 dominado	 pela	 lógica	 de	 la	

democracia	representativa,	mientras	a	los	ideales	de	la	democracia	participativa.”	

A	 democracia	 representativa	 poderia	 ser	 interpretada	 como	 um	

mecanismo	de	legitimação	que	permitiria	selecionar	aquelas	elites	de	governantes	

que,	 a	 partir	 de	 sua	 efetivação	 em	 um	 processo	 eleitoral,	 assumiriam	 as	

responsabilidades	 de	 governo.	 Ao	 contrário,	 o	 conceito	 de	 democracia	

participativa	supõe	que	a	 inclusão	dos	cidadãos	nas	tarefas	de	governo	não	pode	

ser	apenas	eletiva	(limitada	à	eleição	dos	representantes),	mas	que	seja	canalizada	

rotineiramente	nas	decisões	governamentais.	

Entretanto,	 segundo	 Becerra	 (2011,	 p.16),	 o	 fortalecimento	 do	 modelo	

democrático	representativo	ou	participativo	se	relaciona	com	“[...]	 la	 tradición	de	

cada	 nación,	 pero	 también	de	 la	 conyuntura	 y	 del	momento	histórico	 donde	 nos	

                                                
1	 Consultar:	 BENTHAN,	 J.	Um	 fragmento	sobre	el	gobierno.	 Borrador	 de	 um	prefacio	 previsto	
para	la	segunda	edición.	Salamanca:	Editora	Tecnos,	2012.	(Colección	clássicos	del	pensamento).	

2	 Consultar:	MILL,	J.	S.	Filosofía	y	teoria	del	derecho.	Salamanca:	Editora	Tecnos,	2012.	
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encontremos;	es	decir,	los	ayuntamientos	británicos	o	los	ayuntamientos	franceses	

se	caracterizan	por	otorgar	a	cada	uno	de	sus	espíritus	un	peso	del	tiempo	dentre	

de	cada	país.”	

Essa	observação	é	importante	já	que	nos	permite	notar	como	têm	evoluído	

os	governos	locais	e	como,	em	paralelo,	estão	redefinindo	as	visões	sobre	o	que	é	e	

como	funciona	a	democracia	nos	municípios.	

No	 entanto,	 para	 compreendermos	 em	 mais	 profundidade	 como	 a	

democracia	vem	se	 transformando	ao	 longo	dos	anos,	principalmente	durante	as	

décadas	de	1980	e	1990	nos	municípios	catalães,	temos	que	utilizar	o	conceito	de	

bem‐estar	 social	 e	 seu	 posterior	 desmantelamento,	 a	 partir	 da	 política	

“thatcherista”,3	originando	pressões	que	impulsionaram	o	redimensionamento	das	

práticas	democráticas	nos	municípios	espanhóis.	

O	 termo	 bem‐estar	 é	 utilizado	 para	 referirmos	 a	 uma	 combinação	 de	

elementos	econômicos,	tecnológicos,	produtivos	e	políticos	que,	uma	vez	somados	

e	oportunamente	combinados,	geraram	uma	situação	de	crescimento	econômico	e	

estabilidade	 social	 sem	 precedentes.	 Nesse	 arranjo,	 também	 denominado	 de	

Estado‐providência,	o	Estado	assume	o	papel	de	agente	da	promoção	(protetor	e	

defensor)	 social	 e	 organizador	 da	 economia	 em	 parceria	 com	 sindicatos	 e	

empresas	 privadas.	 Os	 estados	 de	 bem‐estar	 social	 se	 desenvolveram	

principalmente	 na	 Europa,	 onde	 seus	 princípios	 foram	 defendidos	 pela	 social‐

democracia,	 e	 foram	 implementados	 com	 maior	 intensidade	 nos	 Estados	

Escandinavos	 (ou	 países	 nórdicos)	 tais	 como	 Suécia,	 Dinamarca,	 Noruega	 e	

Finlândia,	 sob	a	orientação	do	economista	e	 sociólogo	 sueco	Karl	Gunnar	Myrdal	

(SCHUMPETER,	1908).	

Como	 pano	 de	 fundo	 desse	 crescimento	 e	 dessa	 estabilidade	 social	

espanhola,	 que	 foram	 chancelados	 pelo	 Estado	 de	 bem‐estar	 pós	 meados	 da	

década	 de	 1970,	 tivemos	 um	 pacto	 entre	 governantes	 e	 governados,	 segundo	 o	

qual	os	primeiros	 se	 comprometiam	a	oferecer	um	volume	crescente	de	 serviços	
                                                
3	 Becerra	 (2011)	 faz	 referência	 à	 Margaret	 Hilda	 Thatcher,	 Baronesa	 Thatcher,	 (nascida	 em	
Lincolnshire,	Inglaterra,	em	13	de	outubro	de	1925),	primeira‐ministra	britânica	de	1979	a	1990.	
Ao	liderar	o	governo	do	Reino	Unido,	Thatcher	impôs	uma	política	de	reversão	do	que	via	como	o	
declínio	nacional	de	seu	país.	Suas	políticas	econômicas	foram	centradas	na	desregulamentação	
do	 setor	 financeiro,	 na	 flexibilização	 do	 mercado	 de	 trabalho	 e	 na	 privatização	 das	 empresas	
estatais.	
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em	 troca	 de	 que	 os	 segundos	 limitassem	 sua	 participação	 política	 somente	 ao	

momento	 do	 voto.	Dito	de	 outra	 forma,	 tratava‐se	 de	 uma	permuta	 de	 eficiência	

por	passividade	política,	que	foi	a	justa	medida	do	modelo	de	democracia	elitista	e	

representativa	na	Espanha	pós	redemocratização	a	partir	de	meados	da	década	de	

1970.	 Nesses	 termos,	 o	 Estado	 de	 bem‐estar	 veio	 acompanhado	 por	 dinâmicas	

democráticas	 caracterizadas	 tanto	 por	 uma	 condição	 de	 depressão	 do	 possível	

dinamismo	da	sociedade	civil,	quanto	por	uma	potencialização	da	acumulação	de	

responsabilidades	públicas	nas	mãos	de	elites	políticas	e	burocráticas.	O	resultado	

desse	processo	 foi	 a	 aparição	de	uma	democracia	 instrumental,	uma	democracia	

útil	 para	 eleger	 líderes	 dentre	 as	 elites	 governantes,	mas	 longe	 do	 debate	 sobre	

aquilo	que	estas	fazem	ou	deixam	de	fazer	no	governo.	Nesse	arranjo	democrático,	

a	participação	da	 sociedade	 civil	 se	vê	 seriamente	 limitada,	 já	 que	 seu	papel	 fica	

absorvido	pelo	setor	público.	

Este	modelo,	do	Estado	que	ocupa	todo	o	espaço	político	e	administrativo,	

encontra	 sua	manifestação	mais	 clara	 no	 âmbito	municipal,	 já	 que	 a	 arquitetura	

institucional	que	dá	 forma	ao	Estado	de	bem‐estar	nos	municípios	tem	assumido	

um	papel	eminentemente	executor,	pois	“los	ayuntamientos	–	en	tanto	que	parte	

del	 Estado	 –	 acaparan	 actividades	 administrativas	 y	 marginan	 el	 potencial	

participativo	de	la	ciudadanía	a	un	segundo	plano”	(BECERRA,	2001,	p.17).	Essa	é	a	

situação	que	mais	caracteriza	o	municipalismo	catalão	dos	anos	1980,	uma	época	

em	 que	 se	 construiu	 o	 Estado	 de	 bem‐estar,	 pois	 foi	 nesse	 período	 que	 os	

municípios	 democráticos	 se	 impuseram	 a	 necessidade	 de	 superar	 o	 déficit	 e	 o	

raquitismo	 herdado	 dos	 anos	 franquistas.4	 Em	 consequência	 desse	 raquitismo,	

floresceram	 administrações	 locais	 centradas	 em	 tarefas	 de	 construção	 dos	

principais	 equipamentos,	 infraestruturas	 e	 serviços	 municipais.	 Essas	

características	 foram	 determinantes	 para	 a	 sedimentação	 de	 uma	 lógica	

eficientista,	já	que	o	importante	era	reconstruir	os	municípios,	pois	haviam	sofrido	

um	desmonte	durante	os	anos	franquistas.	Não	é	estranho,	portanto,	que	o	espírito	

democrático	 fique	 limitado	ao	exercício	periódico	do	voto,	pois	as	associações	da	

                                                
4	 Franquismo	foi	um	regime	politico	aplicado	na	Espanha	entre	1939	e	1975,	durante	a	ditadura	do	
General	Francisco	Franco	(falecido	em	1975).	Após	a	sua	morte,	o	regime	foi	sucedido	na	chefia	
do	Estado	espanhol	pelo	atual	Rei	Juan	Carlos	 I	que	instaurou	uma	Monarquia	Constitucional	e	
conduziu	um	longo	processo	de	redemocratização	do	país.	



 ESPANHA E BRASIL NA CONSTRUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA: CLIVAGENS E CONSENSOS 

Cadernos do Logepa, v. 7, n. 1, p. 40‐71, jan./jun. 2012 

44

sociedade	civil	passam	de	um	papel	reivindicativo	–	central	nos	primórdios	de	uma	

democracia	municipal	–	a	uma	situação	de	desativação	e,	inclusive,	domesticação.	

Durante	 a	 transição	 democrática,	 as	 associações	 possuíam	 um	 papel	 muito	

dinâmico,	representando	o	espaço	onde	a	população	manifestava	suas	inquietudes	

e	 suas	 demandas	 acumuladas.	Nesse	 período,	 as	 associações	 se	 converteram	 em	

refúgio	 de	 ativistas	 e	 de	 pessoas	 comprometidas	 com	 a	 transformação	 da	

comunidade.	As	associações	da	 sociedade	civil,	 em	definitivo,	 representavam	um	

panorama	 marcado	 por	 altos	 níveis	 de	 atividade	 e	 participação	 política	 dos	

cidadãos.	

A	desarticulação	e	 a	domesticação	dessas	associações	estão	 relacionadas	

com	 as	 práticas	 das	 próprias	 prefeituras	 municipais,	 as	 quais	 esvaziavam	 as	

associações	 tanto	 de	 conteúdo	 (a	 administração	 municipal	 assumia	 as	

reivindicações	 e	 suas	 propostas),	 como	 de	 líderes	 (os	 quais	 passaram	 a	 formar	

quadros	de	equipes	municipais).	

Por	outro	lado,	também	há	a	compreensão	de	que	as	associações	estavam	

em	outro	momento	 de	maturidade,	 pois	 não	necessitavam	mais	 fazer	 ouvir	 suas	

queixas	 e	 reivindicações	 para	 estabelecer	 novas	 relações	 de	 colaboração	 com	os	

poderes	públicos.	Assim,	as	novas	relações	com	o	poder	público	não	se	baseavam	

mais	 no	 confronto	 de	 opiniões	 e	 na	 exigência	 de	 responsabilidades,	 mas,	 na	

coprodução	 de	 serviços	 e	 das	 subvenções.	 O	 resultado	 disso	 é	 uma	 nova	

desativação	do	tradicional	potencial	participativo	das	associações	catalãs,	as	quais	

se	converteram	em	um	tipo	de	pseudo‐administração	(BECERRA,	2011).	

Portanto	 o	 domínio	 da	 lógica	 eficienticista	 de	 uma	 visão	 estritamente	

representativa	 e	 institucional	da	democracia	 impregna	nas	dinâmicas	municipais	

que	se	produzem	no	marco	da	construção	do	Estado	de	bem‐estar	espanhol.	

Entretanto	os	anos	1980	trarão	outro	impacto	para	o	Estado	de	bem‐estar,	

o	 “thatcherismo”.	 A	 política	 conservadora	 da	 primeira	 ministra	 britânica	 se	

orientava	 para	 o	 desmonte	 do	 Estado	 de	 bem‐estar	 e,	 com	 esse	 objetivo,	

concentrava	seus	esforços	em	dois	âmbitos:	1)	na	destruição	dos	sindicatos,	seus	

principais	 defensores;	 2)	 na	 destruição	 dos	 governos	 locais,	 seus	 principais	

executores.	É	desse	contexto	que	surge	a	orientação	que	as	prefeituras	municipais	

espanholas	não	deviam	dedicar‐se	à	provisão	de	bens	e	serviços,	mas	sim	habilitar,	



TOLEDO 

 

Cadernos do Logepa, v. 7, n. 1, p. 40‐71, jan./jun. 2012 

 

45

coordenar,	 contratar	 ou	 capacitar	 outros	 para	 que	 realizassem	 essas	 atividades	

(RIDLEY,	1988;	STOKER,	1988).	

Becerra	 (2011)	 classifica	 essa	 nova	 administração	 municipal	 como	

relacional,	ou	seja,	uma	nova	forma	de	administrar	que	não	deveria	ser	obcecada	

em	 ser	 administrativamente	 eficiente,	 já	 que	 são	 outros	 atores	 que	 se	

responsabilizariam	pela	execução	de	boa	parte	dos	serviços	municipais.	Entretanto	

o	município	 relacional	 abre	possibilidades	para	a	 sociedade	e	 suas	organizações.	

Estas	 podem	 despertar	 do	 longo	 estado	 de	 hibernação	 a	 que	 foram	 submetidas	

pelo	Estado	de	bem‐estar	e	reencontrar	um	novo	espaço	de	participação	na	gestão	

dos	serviços	municipais.	Em	outras	palavras,	o	município	relacional	abre	as	portas	

para	 uma	 ampla	 constelação	 de	 atores	 e,	 por	 consequência,	 possibilita	 a	 sua	

incorporação	 na	 gestão	 dos	 serviços	municipais.	 O	 que	 não	 está	 claro,	 por	outro	

lado,	 é	 se	 esta	 participação	 de	 caráter	 funcional	 chega	 ao	 âmbito	 da	 tomada	 de	

decisões.	De	qualquer	 forma,	existe	um	consenso	de	que	algo	transformador	está	

ocorrendo	nos	governos	 locais,	 a	passagem	da	democracia	 representativa	para	 a	

uma	nova	forma	de	democracia	participativa.	

O	ataque	“thatcherista”	ao	governo	 local,	para	além	de	seus	êxitos	e	seus	

fracassos,	teve	a	capacidade	de	colocar	em	xeque	o	fervor	técnico	e	administrativo	

das	 últimas	 décadas,	 anos	 1980	 e	 1990.	Nesse	 período,	 ocorreu	 um	processo	 de	

politização	dos	municípios,	ou	seja,	o	aprofundamento	de	uma	vertente	repleta	de	

instrumentos	variados	de	inovação	democrática	participativa.	

É	 necessário,	 antes	 de	 continuarmos	 nossas	 reflexões,	 buscarmos	

definições	 conceituais	 de	 participação.	 Para	 Gyford	 (1991),	 não	 existe	 um	 único	

tipo	 de	 participação,	 mas	 sim	 escalas	 de	 participação.	 Em	 um	 nível	 mais	 baixo,	

estão	os	 instrumentos	participativos	que	só	objetivam	oferecer	 informações,	com	

intenções	 manipuladoras,	 a	 um	 cidadão	 eminentemente	 passivo.	

Intermediariamente,	 está	 o	 tipo	 que	 conta	 com	mecanismos	 que	 pretendem	 dar	

voz	aos	 cidadãos	 e	 às	 suas	organizações,	mas	 somente	para	 saber	o	que	opinam	

sem	 compromisso	 de	 implementação.	No	 nível	mais	 alto	 de	 participação,	 o	mais	

potente,	está	aquele	que	permite	trasladar	o	poder	e,	portanto,	a	capacidade	para	

tomar	decisões	para	a	sociedade	civil.	
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No	município	de	bem‐estar,	onde	é	predominante	a	lógica	representativa,	

a	participação	direta	do	 cidadão	no	processo	decisório	não	consegue	 ir	 além	dos	

primeiros	dois	passos	ou	níveis,	ou	seja,	não	rompe	com	o	direito	a	ser	informado	e	

ser	 ouvido.	 Gyford	 (1991)	 reforça	 que	 o	 pacto	 de	 bem‐estar	 supervaloriza	 a	

passividade	dos	cidadãos,	uma	vez	que	estes	necessitam	estar	apenas	informados	

da	 oferta	 de	 serviços	municipais.	 Na	 atualidade,	 o	 direito	 a	 ser	 informado	 já	 foi	

superado,	 especialmente	 quanto	 a	 politização	 do	 âmbito	 local	 desperta	 fortes	

questionamentos	 não	 somente	 sobre	 como	 se	 fazem	 as	 coisas	 (perspectiva	

tecnocrática),	mas	sobre	que	coisas	se	hão	de	fazer	(perspectiva	política).	Está	em	

curso	 a	 sedimentação	 de	 uma	 perspectiva	 que	 defende	 um	 aprofundamento	

democrático	 participativo,	 em	 que	 o	 próprio	 cidadão	 exerça	 a	 capacidade	 para	

tomar	 decisões,	 e	 que	 critica	 os	 rituais	 baseados	 apenas	 na	 atenção	 dada	 às	

demandas	sem	o	compromisso	de	implementá‐las.	

Gyford	 (1991)	 aponta	 que	 os	 governantes	 aumentariam	o	 seu	 aporte	 de	

legitimidade	política	e	melhorariam	a	qualidade	de	suas	decisões,	se	estas	fossem	

tomadas	 após	 a	 consulta	 de	 múltiplas	 vozes	 e	 opiniões,	 não	 somente	 porque	

seriam	 incorporados	 mais	 pontos	 de	 vista,	 mas	 porque	 o	 próprio	 consenso	

rebaixaria	as	resistências	e	aumentaria	as	possibilidades	de	êxito	da	decisão	a	ser	

tomada.	

Segundo	 Brugué	 e	 Gallego	 (2001,	 p.25),	 “Es	 decir,	 la	 participación	 tiene	

como	 objetivo	 directo	 escuchar	 a	 los	 ciudadanos,	 aunque	 inderectamente	 sirve	

también	 para	 otra	 cosa,	 quizás	 incluso	más	 importante:	 generar	 el	 capital	 social	

que	ha	de	garantizar	el	buen	funcionamiento	de	nuestra	sociedad.”	

Desde	 que	 Putman	 (1993)	 popularizou	 o	 conceito	 de	 capital	 social,	

entendido	 como	 um	 conjunto	 de	 características	 intangíveis	 de	 uma	 comunidade	

(densidade	 associativa,	 níveis	 de	 confiança	 interna	 etc.),	 úteis	 para	 explicar	 seu	

rendimento	 institucional,	 econômico	 e	 social,	 o	 questionamento	 tem	 sido	

precisamente	 como	 fomentar	 esse	 capital	 social.	 Não	 existem	 respostas	 claras	 a	

respeito,	 mas	 a	 própria	 participação	 cidadã	 parece	 ser	 um	 fator	 chave	 no	

desenvolvimento	das	comunidades.	O	capital	social,	portanto,	faz	referência	a	uma	

cidadania	que	adquire	maturidade	democrática	e	dinamismo	socioeconômico	por	

meio	da	própria	participação	nos	assuntos	coletivos.	
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Os	 suspeitos	 dessa	 dita	 participação	 são	 cidadãos	 mais	 ativos,	 mais	

exigentes	 e	 suas	 relações	 com	 as	 instâncias	 político‐administrativas.	 Inglegart	

(1991)	 apresenta	 a	 aparição	 de	 uma	 cidadania	 mais	 preparada	 e	 sofisticada.	

Somado	a	esse	 cenário,	nos	municípios	espanhóis,	 os	governantes	 também	estão	

mais	 dispostos	 a	 ativar	 suas	 relações	 com	 os	 governados	 nas	 mais	 diferentes	

dimensões	econômicas,	políticas	e	administrativas.	

Os	 cidadãos	 estão	 fartos	 de	 serem	 tratados	 como	 usuários	 passivos	 que	

recebem	serviços	e,	como	consequência,	querem	ser	vistos	como	clientes	e	como	

consumidores	 que	 exigem	 da	 administração	 aquilo	 que	 querem	 e	 em	 quais	

condições.	

Gyford	(1991,	p.27)	afirma	que	

	

Finalmente,	los	ciudadanos	ya	no	se	conformarían	con	emitir	
un	 voto,	 cada	 equis	 año,	 sino	 que	 querrían	 asumir	 su	
condición	 de	 ciudadanos	 con	 opiniones	 que	 se	 quieren	
expresar	 y	 proyectar	 en	 el	 día	 a	 día	 de	 las	 actuaciones	
publicas	 (ámbito	 político).	 Por	 tanto,	 existe	 un	 nuevo	
proceso	 participativo	 en	 que	 el	 individuo	 posuí	 voluntad	 y	
capacidad	 para	 fortalecer	 sus	 relaciones	 con	 las	 instancias	
político‐administrativas	que	han	de	 canalizar	 las	demandas	
y	 las	 opiniones	 de	 una	 ciudadanía	 más	 exigente	 y	
sensibilizada.	

	

	

Esse	processo	de	ativação	das	participações	individuais	dos	cidadãos	e	as	

pressões	 produzidas	 geraram	 um	 tipo	 de	 participação	 democrática	 em	 que	 o	

cidadão	 se	 vê	 no	 direito	 de	 tomar	 parte	 do	 processo	 decisório.	 A	 participação	

democrática,	 para	 Fox	 e	 Millar	 (1995)	 deve	 superar	 as	 fazes	 de	 monólogo	

(tipologia	que	segue	os	ritos	de	um	discurso	dominante	de	uma	elite	que	transmite	

mensagens	 a	 uma	 cidadania	 apática	 e	 sem	 capacidade	 para	 emitir	 opiniões	

próprias).	Deve	também	superar	a	fase	demagógica	(palabrería)	(tipologia	em	que	

os	atores	sociais	se	manifestam,	mas	não	há	um	processo	institucionalizado	capaz	

de	 canalizar	as	demandas	para	a	obtenção	de	um	resultado	concreto).	Por	 fim,	o	

nível	 ideal	 diálogo	 é	 aquele	 instituído	 a	 partir	 de	 conflitos	 bem	definidos	 com	 a	

presença	 de	 cidadãos	 bem	 informados	 e	 interessados	 nos	 assuntos	 objeto	 do	
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debate.	 O	 diálogo	 focaliza	 a	 atenção	 dos	 participantes	 em	uma	 gama	 limitada	de	

temas,	clarifica	as	suas	posições	a	respeito	e,	através	de	escutas	e	debates,	permite	

chegar	a	conclusões	e	resultados	operativos.	

A	participação	nos	municípios	espanhóis	aparece	ofuscada	pela	introdução	

de	um	conjunto	de	 instrumentos	demasiadamente	 formalistas,	 como	os	próprios	

regulamentos	 de	 participação	 cidadã,	 os	 conselhos	 consultivos	 e	 os	 planos	

estratégicos.	

As	 primeiras	 experiências	 espanholas	 possuíam	 uma	 forte	 tendência	 ao	

monólogo.	Entretanto	foram	criadas	ações	para	impulsionar	espaços	participativos	

fortemente	dominados	pelos	discursos	e	pela	 agenda	dos	atores	políticos	que	os	

haviam	 criado.	 Em	 uma	 segunda	 etapa,	 apareceu	 um	 conjunto	 de	 novos	

instrumentos	vinculados	ao	discurso	da	inovação	democrática.	

Para	 Becerra	 (2011,	 p.31)	 tratam‐se	 de	 “Los	 nucleos	 de	 intervención	

participativa,	 los	 consejos	 ciudadanos,	 los	 planes	 comunitarios,	 los	 presupuestos	

participativos,	etc.	Se	trata	de	un	conjunto	de	herramientas	destinadas	a	trasladar	

un	poder	efectivo	a	los	ciudadanos.”	

O	desenvolvimento	da	participação	e	da	democracia	local	reclama	para	si	

uma	forte	sintonia	entre	as	 justificativas	(os	“porquês”),	os	protagonistas	(os	que	

estão	envolvidos)	e	os	instrumentos	(como	a	participação	é	estruturada).	Becerra	

(2011)	 sintetiza,	 no	 quadro	 a	 seguir,	 as	 formas	 participativas	 existentes	 nos	

municípios	espanhóis.	

As	diferentes	fórmulas	de	participação	que	foram	sistematizadas	no	

quadro1	apresentam	três	bases	distintas	que	apontam	para	o	processo	de	atuação	

pública	 na	 canalização	 das	 demandas	 sociais.	 A	 primeira,	 denominada	 base	

asociativa	(base	associativa),	ocorre	quando	a	participação	é	conduzida	por	meio	

da	participação	de	grupos	organizados	de	cidadãos.	A	segunda,	base	mixta,	ocorre	

de	 duas	 formas:	 por	 meio	 da	 participação	 de	 indivíduos	 que	 representam	

instituições/associações	 ou	 de	 indivíduos	movidos	 por	 interesses	 particulares.	 A	

terceira	 base,	 a	 personal,	 ocorre	 quando	 os	 cidadãos	 participam	 sem	 vínculo	

institucionalizado,	movidos	pelo	interesse	em	manifestar	demandas	pessoais.	
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Quadro	1	–	Tipologia	de	fórmulas	participativas	

Base	asociativa	 Base	mixta	 Base	personal	
Sectorial	 Territorial	 	 Intensiva	 Intensiva	

En	el	
diagnóstico	

Forums	y	
mesas	

sectoriales	

Planes	
estratégicos,	
procesos	

participativos	
temáticos	
(agendas	21,	

planes	
educativos	de	
ciudad,	etc.)	

Planes	
estratéficos,	
procesos	

participativos	
temáticos	
(agenda	21,	
planes	

educativos	de	
ciudade,	etc.)	

Forums	
temáticos,	
círculos	de	
estudio,	

conferencias	
de	consenso	

Asambleas,	
audiencias,	

teledemocracia

En	las	
decisiones	

Consejos,	
comisiones	

y	
ponencias	
sectoriales	

Consejos	
municipales	
de	barrio	o	
distrito,	
planes	

integrales	

Consejos,	
territoriales	
mixtos,	
jurados	

ciudadanos	
mixtos	
Gestión	

compartida	
de	servicios	

Presupuestos	
participativos,	

jurados	
ciudadanos,	
paneles	de	
ciudadanos,	
encuestas	

deliberativas	

Referéndum,	
consultas	
populares,	

teledemocracia

En	la	
gestión	

Gestión	
asociativa	

de	
servicios	

Gestión	
asociativa	de	
Centros	
Cívicos	

Gestión	
comparativa	
de	conjunto	

Gestión	con	
voluntariado	
de	servicios	o	
programas	
municipales	

Co‐producción	
personalizada	
de	servicios.	

Fonte:	Gomà	e	Font	(2001,	p.	70).	
	

No	 entanto	 a	 participação	 de	 base	 associativa	 pode	 dividir‐se	 entre	

aquela	 que	 corresponde	 a	 uma	 lógica	 setorial	 e	 aquela	 que	 se	 articula	

territorialmente.	 A	 de	 base	 personal,	 por	 sua	 vez,	 pode	 ser	 intensiva	 (quando	

exige	de	um	grupo	de	cidadãos	uma	forte	dedicação	no	processo	participativo)	ou	

extensiva	 (quando	 envolve	 um	 amplo	 número	 de	 pessoas,	 mas	 não	 exige	 uma	

participação	intensa	das	mesmas).	

Já	 quanto	 ao	 segundo	 critério,	 a	 base	mixta,	 Becerra	 (2011)	 diferencia	

entre	a	de	participação	que	se	dirige	ao	diagnóstico	dos	problemas	e	a	formação	da	

agenda	 local;	 a	 que	 se	 ocupa	 de	 influenciar	 nas	 decisões	 e	 na	 formulação	 de	

políticas	e	aquela	que	se	concentra	na	gestão	dos	equipamentos	e	dos	serviços.	

Procuramos,	 nessas	 notas	 preliminares	 sobre	 a	 participação	 nos	

municípios	 espanhóis,	 apresentar	 o	 confronto	 entre	 o	 denominado	 modelo	 de	



 ESPANHA E BRASIL NA CONSTRUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA: CLIVAGENS E CONSENSOS 

Cadernos do Logepa, v. 7, n. 1, p. 40‐71, jan./jun. 2012 

50

município	 de	 bem‐estar	 com	 o	 atual	município	 relacional.	 Em	 contraste	 com	 as	

diversas	visões	sobre	o	municipalismo,	destacamos,	em	primeiro	lugar,	sua	relação	

com	 determinadas	 conjunturas	 históricas	 e,	 em	 segundo	 lugar,	 suas	 implicações	

sobre	a	democracia	local.	

Passemos	 agora	 para	 a	 análise	 do	 contexto	 de	 introdução	 de	

procedimentos	 participativos	 no	 processo	 decisório	 das	 realidades	 municipais	

brasileiras.	

Partiremos	 de	 uma	 análise	 de	 teóricos	 a	 respeito	 da	 inevitabilidade	 da	

burocracia,	como	resultado	da	crescente	 complexibilização	do	processo	decisório	

das	 democracias	 representativas	 para,	 posteriormente,	 enfocarmos	 suas	

implicações	 em	 um	 novo	 arranjo	 democrático	 participativo	 que	 se	 incorpora	 no	

discurso	 dos	 movimentos	 sociais	 a	 partir	 da	 redemocratização	 brasileira	 de	

meados	da	década	de	1980.	

	

DEMOCRACIA	E	PARTICIPAÇÃO	NO	BRASIL	

	
Ao	 longo	 do	 século	 XX,	mais	 precisamente	 na	 sua	 segunda	metade,	 essa	

discussão	 sobre	 complexidade	e	 inevitabilidade	da	burocracia	 foi	 se	 fortalecendo	

na	 medida	 em	 que	 as	 funções	 do	 Estado	 foram	 crescendo	 com	 a	 instituição	 do	

welfare	 state	 nos	países	 europeus.	O	Estado	cresceu	 em	 funções	 ligadas	ao	bem‐

estar	social,	como	demonstramos	no	caso	dos	municípios	espanhóis.	Esse	enfoque	

levou	à	constituição	de	uma	teoria	hegemônica	de	democracia	que	privilegiasse	o	

papel	dos	sistemas	eleitorais	na	representação	do	eleitorado	(LIPJART,	1984).	No	

entanto	 a	 concepção	 hegemônica	 de	 democracia,	 ao	 contemplar	 o	 problema	 das	

tendências	do	eleitorado	em	escala	ampliada,	ignora	suas	três	dimensões	a	saber:	a	

autorização,	 a	 identidade	 e	 a	 prestação	 de	 contas	 (recentemente	 introduzida	 no	

debate	democrático).	

Nesse	 sentido,	 o	 pessimismo	 de	 Weber	 (1978)	 sofre	 uma	 mudança	 de	

perspectiva,	ou	seja,	 a	 inevitabilidade	do	crescimento	da	burocracia	 foi	mudando	

de	tom,	assumindo	uma	conotação	positiva.	

Bobbio	 (1986)	 sintetizou	 a	 mudança	 de	 perspectiva	 em	 relação	 à	

desconfiança	weberiana	com	o	aumento	da	capacidade	de	controle	da	burocracia.	
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O	autor	construiu	uma	interpretação	que	considera	as	transformações	pelas	quais	

as	 sociedades	 passam	 como	 fundamentais	 para	 o	 surgimento	 de	 competências	

técnicas.	Segundo	ele,	

	
	

	[...]	 à	 medida	 que	 as	 sociedades	 passaram	 de	 uma	
econômica	familiar	para	uma	economia	de	mercado,	de	uma	
economia	 de	 mercado	 para	 uma	 economia	 protegida,	
regulada	 e	 planificada,	 aumentaram	os	 problemas	 políticos	
que	requerem	competências	técnicas.	Os	problemas	técnicos	
exigem,	 por	 sua	 vez,	 expertos,	 especialistas...	 Tecnocracia	 e	
democracia	 são	 antitéticas:	 se	 o	 protagonista	 da	 sociedade	
industrial	 é	 o	 especialista,	 impossível	 que	 venha	 a	 ser	 o	
cidadão	comum.	(BOBBIO,	1986,	p.33‐34).	

	
	

Há,	 nesse	 trecho,	 uma	 clara	 radicalização	 do	 conceito	 weberiano	 de	

burocracia.	 Bobbio	 (1986)	 compreende	 que,	 a	 partir	 do	 momento	 em	 que	 o	

cidadão	optou	por	fazer	parte	da	sociedade	de	consumo	de	massa	e	do	Estado	de	

bem‐estar	 social,	 está	 abrindo	 mão	 do	 controle	 sobre	 as	 atividades	 políticas	 e	

econômicas	por	ele	exercidas	em	favor	de	burocracias	privadas	e	públicas.	

Há	ainda	um	terceiro	elemento	que	constitui	a	concepção	hegemônica	da	

democracia.	 Essa	 concepção	 afirma	 ser	 a	 representatividade	 a	 única	 solução	

possível	 nas	 democracias	 de	 grande	 escala.	 Dahl	 (1998,	 p.110)	 defende	 essa	

posição	com	maior	ênfase	afirmando	que	

	
	

[...]	quanto	menor	for	uma	unidade	democrática	maior	será	o	
potencial	 para	 a	 participação	 do	 cidadão	 e	 menor	 será	 a	
necessidade	 para	 os	 cidadãos	 de	 delegar	 as	 decisões	 do	
governo	 para	 os	 seus	 representantes.	 Quanto	 maior	 for	 a	
unidade,	 maior	 será	 a	 capacidade	 de	 lidar	 com	 problemas	
relevantes	para	os	cidadãos	e	maior	será	a	necessidade	dos	
cidadãos	de	delegar	decisões	para	os	seus	representantes.	

	
	

O	fundamento	da	representação	pela	teoria	hegemônica	de	democracia	é	

a	 autorização.	 Nesse	 sentido,	 constituem‐se	 dois	 pilares	 que	 sustentam	 a	

autorização.	 O	 primeiro,	 que	 diz	 respeito	 ao	 problema	 do	 consenso	 dos	
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representantes,	 surge	 dentro	 da	 teoria	 democrática	 clássica,	 em	 contradição	 às	

formas	de	 rodízio	no	processo	de	 tomada	de	 decisão	 característico	às	 formas	de	

democracia	direta	(MANIN,	1997).	No	contexto	dessa	concepção,	o	exercício	direto	

da	 gestão	 própria	 das	 antigas	 cidades‐estado	 ou	 das	 repúblicas	 italianas	 estava	

envolto	pela	falta	de	autorização	a	qual	era	substituída	pela	ideia	do	igual	direito	à	

ocupação	 dos	 cargos	 de	 decisão	 política.	 Quando	 surge	 a	 noção	 de	 consenso	 no	

interior	dos	debates	sobre	uma	teoria	racional	da	política,	o	sorteio,	o	conceito	de	

exercício	 direito	 deixa	 de	 fazer	 sentido	 e	 é	 substituído	 pelo	 consenso,	 que	 se	

constitui	enquanto	um	mecanismo	racional	de	autorização.	

Mills	 (1977)	 trará	 a	 segunda	 forma	 de	 justificação	 da	 questão	 da	

representação	 juntamente	 com	 a	 questão	 da	 capacidade	 das	 formas	 de	

representação	 de	 se	 refletirem	 as	 opiniões	 no	 âmbito	 da	 sociedade.	 Para	 Mills	

(1977),	 a	 assembleia	 é	 uma	 miniatura	 do	 eleitorado	 e	 toda	 assembleia	

representativa	 é	 capaz	 de	 expressar	 as	 principais	 tendências	 do	 eleitorado.	 Esse	

enfoque	 levou	 à	 constituição	 de	 uma	 teoria	 hegemônica	 de	 democracia	 que	

privilegiasse	 o	 papel	 dos	 sistemas	 eleitorais	 na	 representação	 do	 eleitorado	

(LIPJART,	 1984).	 No	 entanto	 a	 concepção	 hegemônica	 de	 democracia,	 ao	

contemplar	o	problema	das	 tendências	do	eleitorado	em	escala	ampliada,	 ignora	

suas	três	dimensões,	a	 saber:	a	 autorização,	a	 identidade	e	a	prestação	de	contas	

(recentemente	 introduzida	no	debate	democrático).	Se	por	um	lado,	como	afirma	

Dahl	(1998),	a	autorização	via	representação	possibilita	o	exercício	da	democracia	

em	 escala	 ampliada,	 por	 outro	 lado	 dificulta	 a	 prestação	 de	 contas	 e	 a	

representação	de	múltiplas	identidades,	ou	seja,	a	representação,	pelo	método	da	

tomada	 de	 decisão	 pela	maioria,	 não	 contempla	 as	 identidades	minoritárias	 que	

não	terão	expressão	no	parlamento.	No	que	diz	respeito	à	prestação	de	contas,	ao	

diluí‐la	 no	 processo	 de	 reapresentação	 no	 interior	 de	 um	 bloco	 de	 questões,	

compromete	a	desagregação	do	processo	de	prestação	de	contas.	É	nesse	momento	

que	se	desenha	um	terceiro	limite	da	teoria	democrática	hegemônica:	limitação	em	

apresentar	agendas	e	identidades	específicas.	

Dessa	forma,	os	marcos	históricos	“fim	da	guerra	fria”	e	“aprofundamento	

do	processo	de	globalização”	reabrem	o	debate	entre	democracia	representativa	e	

democracia	 participativa	 o	 qual	 se	 aprofunda	 mais	 nos	 países	 em	 que	 a	
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diversidade	étnica	é	maior.	Neles,	formaram‐se	grupos	que	têm	maior	dificuldade	

para	ter	os	seus	direitos	básicos	reconhecidos	(BENHAIBIB,	1996;	YOUNG,	2000),	

o	que	ocorre,	em	certa	medida,	pela	questão	de	a	diversidade	de	interesses	chocar‐

se	com	o	particularismo	de	elites	econômicas	(BÓRON,	1994).	

Esse	 contexto	 abre	 uma	 reinterpretação	 da	 teoria	 democrática	

hegemônica,	 denominada	 por	 Santos	 (2003)	 de	 concepções	 não	 hegemônicas	 da	

democracia.	 Na	 segunda	 metade	 do	 século	 XX,	 surgirá	 uma	 concepção	 que	

reconhecerá	 que	 a	 democracia	 não	 constitui	 um	mero	 acidente	 ou	 uma	 simples	

obra	 de	 arquitetura	 institucional.	 Essa	 percepção	 é	 formatada	 em	 resposta	 ao	

arcabouço	 teórico	 construído	 pela	 teoria	 democrática	 hegemônica	 que	 vincula	

procedimento	com	forma	de	vida	e	compreende	a	democracia	como	mecanismo	de	

aperfeiçoamento	 da	 convivência	 humana	 (SANTOS,	 2003).	 Nessa	 concepção,	

encontrada	 nas	 obras	 de	 autores	 como	 Lefort	 (1986),	 Castoriadis	 (1986)	 e	

Habermas	 (1995),	 Lechner	 (1988),	 Bóron	 (1994)	 e	 Nun	 (2000),	 a	 democracia	

assume	uma	gramática	de	organização	da	sociedade	e	da	relação	entre	o	Estado	e	a	

sociedade.	As	concepções	não	hegemônicas	apresentam	as	mesmas	preocupações	

que	as	hegemônicas:	como	reconhecer	a	pluralidade	humana,	não	apenas	a	partir	

da	 suspensão	 da	 idéia	 de	 bem	 comum,	mas	 a	 partir	 dos	 critérios	 que,	 primeiro,	

enfatizam	a	criação	de	uma	nova	gramática	social	e	cultural	e,	em	segundo,	buscam	

a	 compreensão	da	 inovação	 social	 articulada	 com	a	 inovação	 institucional	 com	a	

procura	de	uma	nova	institucionalidade	da	democracia	(SANTOS,	2003).	

Nessa	 concepção,	 Castoriadis	 (1986,	 p.274)	 fornece	 elementos	 críticos	 à	

teoria	de	democracia	hegemônica:	“[...]	alguns	pensam	hoje	que	a	democracia	ou	a	

investigação	racional	são	autoevidentes,	projetando,	assim,	de	maneira	 ingênua	a	

excepcional	situação	da	própria	sociedade	para	a	história	em	seu	conjunto.”	

Castoriadis	 (1986)	aponta	que	 a	democracia	 sempre	 indica	uma	ruptura	

com	 tradições	 estabelecidas	 e,	 portanto,	 a	 tentativa	 de	 instituição	 de	 novas	

determinações,	novas	normas	e	novas	 leis.	Dessa	 forma,	a	 indeterminação	não	se	

refere	apenas	ao	ocupante	da	posição	de	poder,	mas	às	dimensões	 societárias	de	

discussão	 dos	 procedimentos	 democráticos.	 Essa	 discussão	 rompe	 com	 o	

procedimentalismo	 produzido	 pela	 teoria	 hegemônica	 de	 democracia.	 Habermas	

(1995)	 foi	 o	 autor	 que	 abriu	 espaço	 para	 se	 pensar	 o	 procedimentalismo	 como	
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prática	 social	 e	 não	 como	 método	 de	 constituição	 de	 governos.	 Para	 tanto,	 ele	

propôs	um	elemento	no	debate	democrático	contemporâneo:	a	pluricidade,	capaz	

de	gerar	uma	gramática	societária.	A	esfera	pública	é	um	espaço	no	qual	indivíduos	

podem	 problematizar,	 em	 público,	 uma	 condição	 de	 desigualdade	 no	 âmbito	

privado.	O	princípio	“D”	de	Habermas	(1995)	permite	discutir	as	ações	em	público	

dos	 indivíduos	 excluídos	 de	 arranjos	 políticos	 através	 de	 um	 princípio	 de	

deliberação	societária.	Para	o	autor,	apenas	são	válidas	aquelas	normas‐ações	que	

contam	com	o	assentimento	de	todos	os	 indivíduos	participantes	de	um	discurso	

racional.	 Ao	 discutir	 um	 princípio	 de	 deliberação	 amplo,	 Habermas	 (1995)	

recoloca,	 no	 interior	 do	 debate	 democrático,	 um	 procedimentalismo	 social	 e	

participativo.	Esse	debate	é	tributário	da	pluralidade	das	formas	de	vida	existentes	

nas	sociedades	contemporâneas,	pois,	para	ser	plural,	a	política	tem	de	contar	com	

o	 assentimento	 desses	 atores	 em	processos	 racionais	 de	 discussão	 e	 deliberação	

(SANTOS,	2003).	Em	outras	palavras,	o	procedimentalismo	democrático	de	Bobbio	

(1986)	 não	 pode	 ser	 visto	 como	 um	 método	 de	 autorização	 de	 governos.	 Ao	

contrário,	tem	de	ser,	como	afirma	Cohen	(1997),	uma	forma	de	exercício	coletivo	

do	poder	político	com	uma	base	pertencente	a	um	processo	livre	de	apresentação	

de	 razão	 entre	 iguais.	 Assim,	 a	 conexão	 entre	 procedimentalismo	 e	 participação	

reside	no	pluralismo	e	nas	diferentes	experiências	de	democracia	 representativa	

com	procedimentos	participativos.	

Há	outro	elemento	que,	segundo	Santos	(2003),	deve	ser	levado	em	conta	

ao	 analisar	 a	 questão	 das	 teorias	 não	 hegemônicas	 de	 democracia:	 refere‐se	 ao	

papel	 de	 movimentos	 sociais	 na	 institucionalização	 da	 diversidade	 cultural.	 O	

autor	 constrói	 uma	 análise	 dessa	 vertente	 partindo	 de	 Williams	 (1981),	 o	 qual	

entende	 que	 cultura	 compreende	 uma	 dimensão	 de	 todas	 as	 instituições	 –	

econômicas,	sociais	e	políticas	–	que	envolvem	uma	disputa	sobre	um	conjunto	de	

significações	 culturais.	 Os	 movimentos	 sociais	 estariam	 envolvidos	 em	 uma	

contenda	pela	ampliação	do	campo	político	o	qual,	por	sua	vez,	engendraria	uma	

disputa	 pela	 ressignificação	 de	 práticas	 (ALVAREZ	 et	 al.,	 1998).	 A	 ampliação	 do	

campo	político	tem	uma	relação	direta	com	a	atuação	dos	movimentos	sociais	que,	

no	 limite,	 possibilitaram	 a	 transformação	 de	 práticas	 dominantes,	 o	 aumento	 da	

cidadania	e	a	inserção	política	de	atores	sociais	excluídos.	
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Para	Dagnino	 (2002),	 a	 construção	da	democracia	brasileira,	nas	últimas	

duas	 décadas,	 tem	 se	 configurado	 na	 possibilidade	 de	 trânsito	 de	 projetos	

formatados	no	interior	da	sociedade	civil	para	o	âmbito	do	Estado,	endereçados	à	

democratização	 das	 políticas	 públicas,	 às	 premissas	 de	 inclusão,	 cidadania	 e	

equidade,	sobretudo	na	esfera	local.	

Assim,	 no	 Brasil,	 as	 interseções	 entre	 as	 questões	 tematizadas	 e	 as	

proposições	 construídas	 no	 âmbito	 da	 sociedade	 civil	 organizada	 e	 os	 avanços	

institucionais	relativos	aos	marcos	jurídico‐institucionais	das	políticas	urbanas	no	

país,	 bem	 como	 os	 processos	 de	 formulação	 e	 implementação	 destas	 políticas,	

pressupõem	 transformações	 que	 indicam	 um	 aumento	 da	 democratização	 do	

processo	decisório.		

Portanto,	para	compreendermos	as	experiências	concretas	de	aumento	do	

cânone	democrático	no	Brasil,	 focalizaremos	o	padrão	de	 intervenção	urbana	no	

decurso	do	século	XX.	Para	elaborar	uma	análise	desse	processo,	podemos	utilizar,	

como	referência,	os	padrões	tradicionais	e	anteriores	de	 intervenção	estatal	 e	de	

relações	 entre	 Estado	 e	 sociedade.	 Nesse	 sentido,	 as	 características	 que	 se	

destacam	são	a	centralização	das	decisões	e	recursos,	a	fragmentação	institucional,	

a	 segmentação	 no	 atendimento	 dos	 serviços	 públicos,	 a	 atuação	 de	 cunho	

estritamente	 setorial,	 a	 impermeabilidade	 das	 políticas	 e	 agências	 públicas	 aos	

cidadãos,	 a	 penetração	 dos	 interesses	 privados	 na	 esfera	 estatal	 e	 a	 ausência	 do	

controle	público	e	de	avaliação	das	políticas,	dentre	outros	aspectos.	

Esses	 padrões	 são	 utilizados	 como	 referência	 por	 Farah	 (1997,	 p.3)	 ao	

interpretar	 as	 possibilidades	 de	 inflexão	 e	 de	 inovação,	 no	 que	 se	 refere	 à	

ampliação	da	oferta	e	tipologia	das	políticas	e	de	seu		

	

	

[...]	 conteúdo	 substantivo;	 ao	 seu	 formato	 e	 as	 suas	
características	institucionais;	e	aos	processos	de	formulação	
e	 de	 gestão,	 os	 quais	 envolvem	 a	 incorporação	 de	 novos	
atores,	 apontando,	 portanto,	 para	 a	 democratização	 das	
políticas	 públicas	 e	 para	 as	 possibilidades	 de	 inclusão	
sociopolítica.	
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O	padrão	tradicional	de	intervenção	na	área	urbana,	por	exemplo,	pode	ser	

caracterizado	pelo	forte	cunho	tecnocrático	em	suas	práticas,	a	presença	marcante	

dos	 interesses	 imobiliários	 e	 vinculados	 à	 acumulação	 urbana,	 e	 à	 ausência	 de	

possibilidades	 de	 participação	 cidadã	 na	 cunhagem	 das	 políticas	 produzidas	 e	

ofertadas.	 O	 quadro	 socioespacial	 brasileiro	 também	 se	 precarizou,	

principalmente,	 em	 virtude	 da	 ineficiência	 e	 omissão	 do	 poder	 público	 no	

enfrentamento	 da	 problemática	 urbana	 no	 curso	 da	 urbanização	 brasileira.	 Essa	

ineficiência	e	a	omissão	resultaram	em	desigualdades	e	processos	de	exclusão,	pela	

magnitude	do	déficit	habitacional	 e	da	 informalidade	de	ocupação,	dentre	outros	

aspectos.	

O	 direito	 à	 cidade,	 as	 políticas	 mais	 justas	 e	 includentes	 e	 a	

democratização	 das	 relações	 entre	 Estado	 e	 sociedade	 apresentam‐se	 em	 três	

eixos	de	avanços:	 a	possibilidade	da	democratização	das	 relações	entre	Estado	e	

sociedade	por	meio	da	criação	de	 instâncias	participativas;	mudanças	nas	 lógicas	

de	 planejamento,	 principalmente	 em	 relação	 ao	 instrumento	 do	 Plano	Diretor;	 a	

sedimentação	do	 conceito	de	direito	à	 cidade	por	meio	da	 inclusão	 socioespacial	

das	áreas	informais	e	de	seus	moradores.	

As	análises	de	Ribeiro	e	Cardoso	(1996)	confirmam	que	a	questão	urbana	

não	 chega	 a	 se	 constituir	 como	 objeto	 de	 intervenção	 e	 de	 reforma	 social	

incorporado	 à	 agenda	 governamental.	 Apresentam	 uma	 análise	 do	 processo	

histórico	 de	 como	 a	 questão	 urbana	 foi	 utilizada	 como	 um	 instrumento	 de	

construção	de	cidades,	mas	não	de	cidadãos.	

No	 curso	 do	 século	 XX,	 as	 intervenções	 nas	 cidades	 brasileiras	 ocorrem	

sob	 o	 rótulo	 de	 urbanismo	 em	 sua	 versão	 higienista.	 Para	 Pechman	 (1994),	 o	

urbanismo	se	legitima,	no	ambiente	brasileiro,	como	saber	científico	sobre	a	cidade	

à	 margem	 de	 qualquer	 debate	 político	 e	 da	 possibilidade	 de	 colocar	 em	 foco	 a	

questão	da	cidadania	e	do	direito	à	cidade.	

Do	 pós	 segunda	 guerra	 até	 1964,	 segundo	 ciclo	 socioeconômico,	 as	

estratégias	de	modernização	produtiva	atreladas	à	estratégia	de	 substituição	das	

importações	 são	 as	 tônicas	 do	 período.	 O	 molde	 keynesiano‐desenvolvimentista	

sedimenta	 um	modelo	 de	 desenvolvimento	 econômico	 ancorado	 no	mercado	 de	

bens	 de	 consumo	 duráveis.	 O	 Estado	 assume	 uma	 postura	 de	 investidor	 em	
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produção	 pública	 de	 infraestruturas	 endereçadas	 ao	 desenvolvimento	 do	 setor	

privado	da	economia.		

No	 governo	de	 Juscelino	Kubstichek	 (1955‐1960),	 de	matriz	 populista,	 o	

planejamento	 transforma‐se	 em	 instrumento	 para	 a	 resolução	 dos	 problemas	

brasileiros.	A	questão	urbana	passa	a	ser	estruturada	sob	a	baliza	do	objetivismo	

tecnocrático,	dirigido	ao	projeto	nacional	desenvolvimentista	e	à	primazia	do	eixo	

econômico	(RIBEIRO;	CARDOSO,	1996).		

No	 entanto	 as	 políticas	 urbanas	 voltadas	 para	 a	 equidade	 e	 com	 viés	

redistributivo	não	comparecem	a	esse	cenário,	ainda	que,	especialmente	no	início	

dos	 anos	 1960,	 a	 questão	 habitacional	 configure‐se	 como	 objeto	 emergente	 de	

tematização	em	espaços	da	sociedade	civil.	

Entre	 o	 final	dos	 anos	 1960	 e	 início	 dos	 anos	1980,	 com	o	 aumento	 dos	

fluxos	 migratórios	 campo‐cidade,	 ocorre	 o	 ápice	 do	 processo	 de	 crescimento	

urbano	 e	 metropolização	 revelador	 da	 problemática	 socioespacial	 atual:	 a	

expansão	 urbana,	 por	 meio	 da	 constituição	 de	 periferias	 precárias	 e	 distantes,	

conformadas	pelas	dinâmicas	especulativas	que	se	alimentam	da	provisão	pública	

de	 infraestruturas,	 e	 a	 multiplicação	 de	 favelas	 e	 de	 outras	 tipologias	 de	

informalidade,	destituídas	das	mínimas	condições	de	habitabilidade.	

O	 ambiente	 de	modernização	 conservadora	 e	 centralizadora	 do	 governo	

militar	 impõe	 novos	 arranjos	 administrativos	 e	 burocráticos,	 tais	 como:	

intervenção	 do	 Estado	 nas	 cidades	 nas	 áreas	 de	 saneamento,	 transporte	 e	

habitação;	 implantação	 de	 novas	 estruturas	 governamentais	 federais	 e	

subnacionais,	 voltadas	 para	 as	 políticas	 urbanas,	 como	 o	 Serviço	 Federal	 de	

Habitação	e	Urbanismo	(SERFHAU),	criado	em	1964	e	extinto	em	1974,	e	o	Banco	

Nacional	da	Habitação	(BNH),	da	mesma	época.		

Em	 meados	 da	 década	 de	 70	 são	 criadas	 iniciativas	 que	 podem	 ser	

configuradas	 como	 ensaios	 na	 direção	 de	 uma	 política	 urbana	 de	 cunho	

compreensivo,	como	a	criação	da	Comissão	Nacional	de	Regiões	Metropolitanas	e	

Política	Urbana,	de	composição	multissetorial,	e,	adiante,	sua	reconfiguração	como	

Conselho	 Nacional	 de	 Desenvolvimento	 Urbano.	 De	 qualquer	 forma,	 essas	

iniciativas	de	criação	de	estruturas	não	revelam	a	presença	mais	atuante	da	União	

nas	 atividades	 urbanas	 e	 não	 implicam	 na	 formatação	 de	 uma	 política	 urbana	
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integrada.	Maricato	 (2000)	 afirma	 que	 a	 questão	 urbana,	 sob	 total	 influência	 do	

urbanismo	 modernista‐progressista	 e	 dos	 determinantes	 do	 contexto	 fordista‐

keinesiano,	 imputa	 ao	 Estado	 o	 papel	 central	 do	 desenvolvimento	 e	 considera‐o	

portador	privilegiado	de	racionalidade.	

Chega‐se	a	uma	estrutura	estratégica	espacial	de	desenvolvimento	urbano	

dentro	 do	 contexto	 de	 uma	 política	 de	 desenvolvimento	 econômico	 regional	

centrado,	principalmente,	em	três	aspectos.	

Primeiramente,	 o	 planejamento	 regional,	 referente	 às	 diretrizes	 voltadas	

para	 o	 fortalecimento	 dos	 polos	 nacionais	 e	 regionais	 de	 desenvolvimento.	 Em	

segundo,	com	a	promoção	do	planejamento	integrado	no	âmbito	local,	realiza‐se	o	

financiamento	 dos	 planos	 locais	 integrados	 e	 a	 assistência	 técnica	 para	 sua	

elaboração.	

Os	 planos	 locais	 integrados	 recodificam	 o	 planejamento	 urbano	 em	

pressupostos	 racionalista‐compreensivos	 e	 produzem	 extensos	 diagnósticos	

multissetoriais	 que	 abrangem	 todos	 os	 aspectos	 das	 cidades.	 No	 entanto	

apresentam	 pontos	 de	 disjunção	 entre	 os	 planos	 da	 realidade	 em	 que	 visam	

intervir,	 desconsiderando	 o	 tecido	 informal.	 Outra	 disjunção	 está	 localizada	 na	

relação	entre	planejamento	e	gestão	que	juntamente	com	a	sobredeterminação	da	

capacidade	 estatal	 efetiva	 no	 âmbito	 local	 e	 subdeterminação	 da	 atuação	 dos	

agentes	 privados	 e	 dos	 fatores	 institucionais	 e	 burocráticos	 resultam	 no	

descompromisso	quanto	à	implementação.	

O	 terceiro	 aspecto	 remete	 ao	 centralismo	 decisório	 e	 à	 valorização	 da	

concepção	tecnocrática	do	planejamento.	

O	quadro	de	recessão	do	final	da	década	de	1970	e	as	crescentes	tensões	

entre	o	Estado	e	a	sociedade	brasileira	desembocarão	na	gradual	abertura	política	

e	 na	 redemocratização	 do	 país.	 O	 rompimento	 com	 o	 ciclo	 autoritário,	marcado	

pela	 restrição	à	participação	política	e	a	 repressão	à	organização	e	à	ação	 social,	

constitui	 o	 terreno	 do	 qual	 emergem	 os	 movimentos	 sociais,	 voltados	 para	

reivindicações	relativas	à	esfera	do	consumo	coletivo	e	condições	de	vida.	

O	Movimento	Nacional	de	Reforma	Urbana	 (MNRU)	destaca‐se	enquanto	

articulador	de	atores	coletivos,	atuantes	no	contexto	da	constituinte,	elaboradores	

de	 propostas	 de	 intervenção	 urbana	 que	 se	 solidificarão	 em	 alguns	 artigos	 da	
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Constituição	 Federal	 de	 1988	 e,	 posteriormente,	 no	 Estatuto	 das	 Cidades.	 O	

contexto	 de	 elaboração	 de	 uma	 nova	 carta	 constitucional	 iniciada	 em	 1986	

solidifica	 a	 atuação	 da	 sociedade	 civil	 como	 uma	 plataforma	 de	 cunho	

democratizante	e	voltada	para	a	inclusão	e	ampliação	dos	direitos	sociais.	

No	campo	urbano,	o	MNRU	introduz	os	princípios	do	direito	à	moradia	e	à	

cidade	 bem	 como	 o	 da	 função	 social	 da	 propriedade.	 A	 articulação	 desse	

movimento,	 conectado	 às	 demandas	 oriundas	 de	 uma	 rede	 de	 organizações,	

constitui‐se	como	uma	novidade	no	que	se	refere	às	formas	de	organização	e	ação	

coletiva.	 Os	 pilares	 da	 plataforma	de	 reforma	urbana	 do	 período	 são	 o	 direito	 à	

moradia	e	à	cidade	e	o	planejamento	e	a	gestão	democrática	das	cidades.	Quanto	à	

questão	urbana,	podem	ser	apontados	avanços	e	 inflexões	 significativos	no	 texto	

constitucional	(MARICATO,	2000):	

	

a)	 ampliação	 das	 competências	 municipais	 e	 o	 papel	 central	 reservado	 aos	

municípios	no	enfrentamento	da	questão	urbana,	garantindo‐lhes	autonomia	legal,	

ressalvadas	 competências	 e	 responsabilidades	 para	 os	 demais	 níveis	 de	 governo	

relativas	 à	 produção	 de	 normais	 gerais	 de	 cooperação	 conjunta	 na	 oferta	 de	

políticas	públicas;	

	

b)	 possibilidades	 de	 participação	 cidadã,	 inclusive	 no	 âmbito	 da	 política	 urbana,	

assinaladas	 no	 art.	 29,	 que	 prevê	 a	 cooperação	 de	 associações	 no	 planejamento	

municipal	 e	 a	 iniciativa	 popular	 de	 projetos	 de	 leis	 e	 programas;	 e,	 mais	

genericamente	 no	 art.	 5º,	 que	 trata	 do	 reconhecimento	 dos	 direitos	 difusos,	 nos	

quais	se	pode	remeter	à	questão	urbano‐ambiental;	

	

c)	os	artigos	182	e	183,	que	podem	ser	tomados	como	marco	jurídico	para	o	direito	

urbano,	na	medida	em	que	explicitam	o	princípio	da	função	social	da	propriedade	e	

da	 cidade	 e	 o	 vinculam	 às	 exigências	 dos	 planos	 diretores,	 obrigatórios	 para	

municípios	 de	 mais	 de	 20	 mil	 habitantes	 e	 reservam	 aos	 governos	 locais	 a	

faculdade	de	elaboração	de	legislação	para	disciplinar	o	uso	e	a	ocupação	do	solo	e	

garantir	o	cumprimento	da	função	social	da	cidade;	
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d)	o	artigo	183	 reconhece	o	direito	à	ocupação	 informal,	por	meio	do	usucapião	

urbano,	inclusive	coletivo,	após	cinco	anos.	

	

Entretanto	 a	 ausência	 da	 legislação	 complementar,	 que	 se	 estende	 até	 a	

promulgação	do	Estatuto	da	Cidade	em	2001,	implicou	um	obstáculo	expressivo	à	

autonomia	dos	governos	locais	quanto	à	aplicação	de	dispositivos	constitucionais	e	

ao	descompromisso	das	esferas	de	governo	no	caso	das	competências	e	atribuições	

compartilhadas.	

O	 Estatuto	 da	 Cidade	 aprofunda	 os	 avanços	 constitucionais,	 dotando	 de	

conteúdo	o	princípio	da	 função	social	da	propriedade,	pois	permitiu	(MARICATO,	

2000):	

	

a)	a	regulamentação	de	instrumentos	de	desenvolvimento	urbano	voltados	para	o	

controle	e	a	coibição	da	especulação	imobiliária	e	da	captura	da	mais‐valia	do	solo	

urbano;	

	

b)	a	regulamentação	de	instrumentos	voltados	para	a	regularização	fundiária	das	

áreas	 informais,	 especificamente	 o	 usucapião	 urbano	 e,	 adiante,	 por	 meio	 de	

medida	provisória,	 a	 concessão	de	uso	especial	para	 fins	de	moradia,	 ao	 lado	da	

identificação	de	outros	instrumentos	que	já	vinham	sendo	empregados	no	âmbito	

local,	como	as	Zonas	Especiais	de	Interesse	Social	(ZEIS);	

	

c)	 o	 reconhecimento	 da	 participação	 social	 no	 planejamento	 e	 na	 elaboração	 de	

planos	 diretores,	 bem	 como	 a	 previsão	 da	 criação	 de	 canais	 de	 participação	 –	

órgãos	 colegiados,	 gestão	 participativa	 do	 orçamento,	 conferências,	 audiências	 e	

debates	 públicos,	 dentre	 outros	 –	 em	 seu	 capítulo	 de	 gestão	 democrática	 das	

cidades;		

	

d)	 a	 recomendação	 de	 articulação	 do	 plano	 diretor	 com	 instrumentos	

orçamentários	bem	como	a	previsão	de	 sua	revisão	periódica,	no	máximo	a	cada	

dez	anos.	
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O	 Estatuto	 da	 Cidade	 reenquadra	 os	 modelos	 de	 planos	 diretores	

anteriores,	 colocando	 como	 requisito	 a	 participação	 e	 a	 gestão	 democrática	 por	

compatibilização	 com	 o	 planejamento	 orçamentário	 ou	 por	 meio	 da	

disponibilização	 dos	 instrumentos	 mencionados.	 Assim,	 o	 novo	 paradigma	 de	

planejamento	 reconecta	 o	 planejamento	 e	 a	 gestão,	 bem	 como	 as	 dimensões	

técnica	 e	 política.	 Villaça	 (1978,	 p.235‐236),	 afirma	 que	 essa	 “[...]	 politização	

imprime,	 à	 década	 de	 90,	 o	 caráter	 de	 um	possível	marco	 divisor	 na	 história	 do	

planejamento	 brasileiro,	 ancorado	 na	 superação	 dos	 modelos	 tradicionais”.	

(VILLAÇA,	1999,	p.15).		

Com	essas	premissas,	o	Plano	Diretor	define‐se	a	partir	de	uma	leitura	da	

cidade	concreta	como	um	conjunto	de	regras	orientadas	para	a	ação	dos	agentes	

que	 constroem	 e	 utilizam	 o	 espaço	 urbano	 e	 aponta	 para	 a	 dimensão	 política	 e	

pactuada	do	planejamento	e	da	gestão	urbana.	

Segundo	o	Instituto	Pólis	(2001,	p.40),	

	

As	novas	práticas	substituem	o	plano	que	prioriza	tudo	–	ou	
seja,	não	prioriza	nada	–	pela	ideia	de	plano	como	processo	
político,	por	meio	do	qual	o	poder	público	canaliza	esforços,	
capacidade	 técnica	 e	 potencialidades	 locais	 em	 torno	 de	
alguns	objetivos	prioritários.	

	

Ribeiro	 e	 Cardoso	 (2003)	 exploram	 as	 mesmas	 premissas	 por	 meio	 do	

conceito	 de	 “planejamento	 politizado”	 como	 ferramenta	 de	 análise	 do	 processo	

iniciado	pelo	movimento	da	reforma	urbana	 .	 Segundo	eles,	a	dimensão	de	pacto	

territorial	 é	 influenciada	 pelos	 direitos	 urbanos,	 pelo	 enfrentamento	 das	

desigualdades	 socioespaciais	 e	 por	 parâmetros	 de	 qualidade	 de	 vida	 e	 de	

preservação	ambiental.	As	forças	sociais	e	os	interesses	gravitam	em	torno	da	nova	

estrutura	 do	 Plano	Diretor	 que	 assume	uma	 feição	 politizada.	 Para	 os	 autores,	 o	

planejamento	politizado	

	

[...]	pressupõe	uma	nova	concepção	de	plano	e	gestão,	uma	
nova	metodologia	de	elaboração	e	novos	instrumentos.	Para	
tanto	é	 fundamental	partir‐se	de	um	quadro	de	 referências	
que	 coloque	 a	 cidade	 como	palco	 e	 objeto	 dos	 conflitos	 no	
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centro	 do	 ‘diagnóstico	 dos	 problemas	 urbanos’	 e	 da	
formulação	 das	 ‘diretrizes	 de	 desenvolvimento	 urbano’.	 O	
plano	 constituir‐se‐á	 no	 mapeamento	 dos	 interesses	 e	 do	
palco	territorial	e	servirá	de	base	para	a	gestão	democrática	
da	cidade.	(RIBEIRO;	CARDOSO,	2003,	p.111).	

	

No	entanto	esses	avanços	não	deixam	escapar	o	grau	de	complexidade	dos	

instrumentos	regulamentados	pelo	Estatuto	da	Cidade.	Esse	grau	de	complexidade	

torna‐se	uma	barreira	para	alguns	governos	locais,	assim	como	para	atores	sociais	

envolvidos	 nos	 processos	 de	 participação.	 O	 discurso	 técnico‐especializado	

converte‐se	 em	 uma	 barreira	 de	 difícil	 transposição	 pelos	 atores	 sociais	 que	

clamam	por	um	arranjo	institucional	participativo.	

As	principais	inflexões	na	atuação	federal	do	governo	Lula	foram	a	criação	

do	Ministério	 das	 Cidades,	 o	 ciclo	 de	 Conferências	 das	 Cidades	 e	 o	 Conselho	 das	

Cidades.	O	Ministério	das	Cidades	 significou	 redefinições	e	 reformulações	para	o	

escopo	das	políticas	 federais.	O	ciclo	de	Conferências	das	Cidades,	promovido	em	

2003,	teve	como	pressuposto	a	participação	dos	diversos	atores	sociais	e	visou	ao	

estabelecimento	de	diretrizes	de	atuação	governamental,	a	partir	da	realização	de	

conferências	 municipais	 e	 estaduais,	 finalizando	 na	 realização	 da	 conferência	

nacional.	 O	 Conselho	 das	 Cidades,	 regulamentado	 em	 2006	 pelo	 Decreto	

5790/2006,	 não	 possuiu	 caráter	 deliberativo	 mais	 amplo,	 mas	 consultivo	 para	

alguns	 temas.	 Mesmo	 assim,	 o	 ConCidades	 vem	 produzindo	 um	 conjunto	 de	

resoluções	relativas	às	políticas	urbanas	e	habitacionais,	que	constituem	avanços	

normativos.		

Farah	 (1997,	 p.18)	 argumenta	 que	 “os	 governos	 locais	 não	 apenas	 têm	

ampliado	 sua	 esfera	 de	 ação,	mas	 têm	 atuado	 de	 forma	 distinta	 em	 relação	 aos	

padrões	 anteriores	 e	 produzido	 inovações	 em	 seus	 diversos	 campos	 de	

intervenção”.	 Segundo	 o	 autor,	 a	 partir	 das	 experiências	 locais,	 é	 possível	

identificar	 algumas	 vertentes	 de	 inovações	 às	 mudanças	 nas	 características	

institucionais	e	desenho	das	políticas,	programas	e	projetos,	tais	como:	

1.	O	cunho	intersetorial;	

2.	A	inclusão	de	novos	atores	nos	processos	de	formulação	e	gestão;	

3.	A	democratização	das	relações	entre	Estado	e	sociedade.	
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Nessa	 concepção	 de	 democratização	 das	 relações	 entre	 o	 Estado	 e	 a	

sociedade,	 o	 autor	 ainda	 aborda	 três	 tendências	 mais	 gerais	 de	 inovação	

observadas	 no	 contexto	 brasileiro,	 a	 saber:	 1.	 a	 criação	 de	 instâncias	 de	

participação	 voltadas	 para	 as	 políticas	 urbanas;	 2.	 as	 novas	 lógicas	 e	 processos	

envolvidos	 na	 elaboração	 dos	 planos	 diretores;	 3.	 a	 incorporação	 da	 “cidade	

informal”	 como	objeto	de	planejamento	e	de	 políticas	urbanas;	3.1.	 as	 instâncias	

institucionais	de	participação	cidadã	nas	políticas	urbanas.	

A	 participação	 cidadã	 nos	 governos	 locais	 constitui	 um	ponto	 central	 de	

tematização	 no	 campo	 das	 políticas	 urbanas,	 pois	 contempla	 a	 perspectiva	 de	

publicitação	 de	 conflitos,	 a	 negociação	 de	 interesses	 distintos	 dos	 segmentos	

sociais	e	a	afirmação	e	(re)construção	de	identidades	coletivas.	

Podemos	 interpretar	 que	 a	 participação	 tem	 sido	 entendida	 como	 um	

ponto	 de	 partida	 para	 a	 democratização	 das	 políticas	 públicas	 e	 possibilita	 a	

garantia	dos	direitos	sociais	e	a	redução	das	desigualdades.		

Portanto,	a	criação	de	espaços	de	participação	tem	sido	elemento	nuclear	

na	reformulação	da	relação	entre	Estado	e	sociedade,	configurando	um	quadro	de	

avanços	nas	políticas	públicas	urbanas	que	vão	do	conteúdo	à	democratização	dos	

processos	de	formulação	e	gestão.	

Há	 iniciativas	 autônomas	 de	 criação	 de	 espaços	 de	 participação	 de	

governos	 locais	como	ocorrem	nos	casos	dos	Conselhos	de	Política	Urbana	ou	de	

Desenvolvimento	Urbano,	presentes	em	6%	dos	municípios	em	2001	(IBGE,	2003).	

Entendemos	 que	 existe	 uma	 mudança	 na	 condução	 do	 processo	 de	

elaboração	 do	 Plano	 Diretor,	 no	 final	 do	 século	 XX,	 a	 partir	 da	 consolidação	 do	

princípio	 da	 função	 social	 da	 terra,	 da	 previsão	 dos	 novos	 instrumentos	

urbanísticos	 e	 dos	 preceitos	 de	 gestão	 democrática	 das	 cidades.	 O	 caráter	

participativo	 de	 sua	 elaboração	 também	 revela	 uma	 lógica	 distinta	 de	

planejamento	em	relação	às	práticas	anteriores.	

Nesse	sentido,	é	possível	identificarmos	que	o	processo	de	elaboração	do	

plano	 diretor	 não	 sofreu	 uma	 simples	 renovação	 metodológica,	 mas	 rupturas	

conceituais	 com	 formatos	 pretéritos	 imprimindo	 novas	 lógicas	 de	 formulação	 e	

gestão,	 assentadas	 na	 participação	 cidadã.	 Portanto	 o	 núcleo	 das	 inflexões	
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presentes	nos	planos	diretores	de	várias	cidades	brasileiras	nos	anos	90	ancora‐se,	

principalmente,	na	democratização	do	planejamento	e	na	gestão	das	cidades,	o	que	

já	se	anunciava	no	conteúdo	das	Leis	Orgânicas	Municipais.		

Portanto,	o	processo	de	democratização	e	de	constituição	de	novos	atores	

comunitários	 surgiu	 de	 modo	 semelhante	 à	 concepção	 do	 direito	 a	 ter	 direitos	

(SADER,	1988;	DAGNINO,	1994),	como	componente	da	redefinição	de	novos	atores	

sociais.	

A	questão	urbana	está	umbilicalmente	 conectada	ao	desenvolvimento	de	

um	 procedimento	 democrático‐participativo	 de	 elaboração	 de	 políticas	 públicas	

urbanas.	 Tanto	 o	 desenvolvimento	 quanto	 a	 aplicação	 de	 instrumentos	 que	

normatizem	 o	 uso	 e	 a	 ocupação	 do	 solo	 estão	 inseridos	 em	 um	 padrão	 de	

intervenção	 estatal	 e	 de	 relações	 entre	 Estado	 e	 sociedade	 que	 precisam	 ser	

compreendidos.	 O	 padrão	 de	 intervenção	 estatal	 urbana	 no	Brasil	 foi	 desenhado	

pelo	 processo	 de	 construção	 de	 instrumentos	 de	 planejamento	 urbano	 que,	 ao	

longo	 do	 século	 XX,	 variaram	 em	 centralização	 das	 decisões	 e	 recursos,	 em	

fragmentação	 institucional	 e,	 principalmente,	 em	 sua	 impermeabilidade	 das	

políticas	 e	 agências	 públicas	 criadas	 para	 o	 atendimento	 das	 demandas	 dos	

cidadãos.	 O	 caráter	 impermeável	 aos	 cidadãos	 das	 políticas	 contribuiu	 para	 a	

penetração	de	 interesses	privados	na	esfera	estatal	e	para	a	ausência	de	controle	

público.	 Em	 muitos	 casos,	 o	 poder	 público,	 pressionado	 por	 atores	 sociais	 de	

relevância	econômica,	acabou	cedendo	na	concessão	de	benesses	como	perdões	de	

dívidas	geradas	pela	tributação	territorial	urbana.	

	

CONCLUSÕES	

As	 análises	 do	 processo	 de	 instituição	 de	 democracias	 participativas	 na	

Espanha,	 mais	 especificamente	 na	 Província	 da	 Catalunha,	 apontaram	 que	 a	

superação	do	município	de	bem‐estar	com	a	chegada	do	município	relacional	tem	

valorizado	 o	 papel	 dos	 atores	 sociais	 no	 âmbito	 local.	 A	 participação	 cidadã	

representou	uma	forma	de	superar	os	déficits	administrativos	e	políticos	que	têm	

acompanhado	a	crise	do	Estado	de	bem‐estar	por	meio	do	 impulso	da	cogestão	e	

do	capital	social.	
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Portanto	 o	 fim	 do	 Estado	 de	 bem‐estar	 é	 um	 marco	 histórico‐teórico	

importante	 para	 analisarmos	 a	 guinada	 de	 uma	 democracia	 fortemente	

representativa	para	a	sua	forma	participativa	durante	as	décadas	de	1980	e	1990	

na	Espanha.	

O	 desenvolvimento	 de	 uma	 democracia	 participativa	 local	 passa,	 em	

primeiro	 lugar,	 pela	 ativação	 dos	 interesses	 individuais	 dos	 cidadãos	 e,	 em	

segundo	lugar,	por	um	processo	de	dotação	de	sentido	coletivo	e	intensificação	das	

relações	entre	governantes	e	governados.	

A	revalorização	da	participação	no	âmbito	 local	encontra	dificuldades	no	

momento	 da	 identificação	 dos	 instrumentos	 que	 levarão	 à	 prática	 participativa.	

Mesmo	 assim,	 a	 proliferação	 de	 experiências	 nos	 últimos	 anos	 nos	 municípios	

catalães	 mostra	 que	 alguns	 caminhos	 estão	 alcançando	 êxito	 no	 despertar	 dos	

interesses	individuais	para	participar	ativamente	de	debates.	

O	 papel	 da	 equidade	 e	 da	 honestidade	 na	 comunicação	 entre	 os	 que	

impulsionam	processos	de	participação	cidadã	e	os	atores	sociais	é	 fundamental,	

pois	 sem	 isso	 muitos	 dos	 processos	 podem	 ficar	 opacos	 ou	 simplesmente	

tendenciosos.	 Sem	esses	 requisitos,	 as	políticas	de	participação	e	as	experiências	

podem	degenerar	em	simples	encontros	que	chancelam	decisões	tomadas	a	priori.	

As	 análises	 da	 instituição	 dos	 processos	 democráticos	 participativos	 no	

Brasil,	assim	como	na	Espanha,	também	partem	da	segunda	metade	do	século	XX,	

com	a	 instituição	do	Estado	do	Welfare	State	 nos	países	europeus.	Esse	processo	

também	 é	 apontado	 por	 Bobbio	 (1986)	 como	 uma	mudança	 de	 perspectiva	 em	

relação	 à	 desconfiança	weberiana	 com	 o	 aumento	 da	 capacidade	 de	 controle	 da	

burocracia.	No	caso	espanhol,	isso	se	degenerou	para	o	fortalecimento	do	caráter	

representativo	e	técnico	da	burocracia,	que	atuou	eficientemente	no	atendimento	

das	demandas	sociais	dos	municípios	catalães	o	que,	por	seu	turno,	contribuiu	para	

o	 fortalecimento	do	que	Bobbio	 (1986)	denominou	de	 concepção	hegemônica	de	

democracia,	 uma	 tipologia	 em	 que	 o	 cidadão	 abre	 mão	 do	 controle	 sobre	 as	

atividades	 políticas	 e	 econômicas	 por	 ele	 exercidas	 em	 favor	 de	 burocracias	

privadas	e	públicas.	

Portanto	os	processos	de	aprofundamento	da	democracia	participativa	em	

ambos	 os	 casos,	 Brasil	 e	 Espanha,	 estão	 ligados	 aos	 marcos	 históricos	 “fim	 da	
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guerra	 fria”	 e	 aprofundamento	 do	 processo	 de	 “globalização”,	 sobretudo	 com	 as	

gestões	 de	 Margaret	 Thatcher,	 na	 Inglaterra,	 e	 de	 Ronald	 Reagan,	 nos	 Estados	

Unidos	da	América	do	Norte,	de	desmantelamento	do	Estado	de	bem‐estar	social.	

Esse	 debate	 se	 aprofunda	mais	 nos	 países	 em	que	 a	 diversidade	 étnica	 é	maior,	

pois	neles	há	grupos	que	 têm	maior	dificuldade	para	 ter	os	 seus	direitos	básicos	

reconhecidos,	caso	do	Brasil	e	da	Espanha.	

A	 instituição	 de	 uma	 democracia	 de	 caráter	 participativo	 no	 Brasil,	

guardando	 as	 devidas	 proporções,	 parece	 ter	 seguido	 as	 mesmas	 intempéries	

espanholas.	Assim	como	na	Espanha	–	que	viveu	um	longo	período	sob	a	égide	da	

ditadura	 franquista	 (1939‐1975)	 –,	 o	 recente	 processo	 de	 democratização	 pelo	

qual	o	Brasil	passou,	após	um	também	longo	período	ditatorial	 (1964‐1985),	não	

lhe	conduziu	imediatamente	a	um	processo	de	radicalização	da	democracia.	

No	 caso	 brasileiro,	 o	 processo	 de	 democratização	 e	 de	 constituição	 de	

novos	atores	sociais	beneficiou‐se	do	momento	da	constituinte	em	1986,	quando	

diversas	demandas	sociais	reprimidas	se	organizaram	no	formato	de	movimentos,	

como	por	exemplo,	o	Movimento	Nacional	pela	Reforma	Urbana	(MNRU).	

A	 diferença	 entre	 os	 dois	 processos	 de	 aprofundamento	 democrático‐

participativo,	 o	 espanhol	 e	 o	 brasileiro,	 reside,	 principalmente,	 no	 fato	 de,	 na	

Espanha,	 ter	 sido	 instituído	 um	 período	 de	 Estado	 de	 bem‐estar	 social	 pós‐

ditadura	 e,	 com	o	 seu	 posterior	 desmanche,	 influenciado	 pela	 política	 neoliberal	

“thatcherista”,	 ocorreu	 um	 aprofundamento	 democrático	 participativo	 com	 o	

surgimento	do	denominado	município	relacional.	

O	 Estado	 de	 bem‐estar	 social	 instituído	 nos	 municípios	 espanhóis	 e	 o	

consequente	 recrudescimento	 da	 democracia	 representativa	 foram	 a	 mola	

propulsora	 para	 o	 desmantelamento	 da	 possibilidade	 de	 instituição	 de	 uma	

radicalização	 da	 democracia	 participativa	 imediatamente	 após	 o	 término	 do	

regime	franquista	(1975).	

No	Brasil,	 o	 padrão	 de	 intervenção	 estatal	 e	 das	 relações	 entre	 Estado	 e	

sociedade	 fundadas	 na	 centralização	 das	 decisões	 e	 recursos,	 a	 fragmentação	

institucional,	 a	 segmentação	 no	 atendimento	 dos	 serviços	 públicos,	 a	

impermeabilidade	das	políticas	e	agências	públicas	aos	cidadãos,	a	penetração	dos	

interesses	privados	na	esfera	estatal	 e	 a	 ausência	do	 controle	público	 somados	à	
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supressão	do	Estado	de	Direito	democrático,	no	período	de	1964‐1985,	 foram	as	

forças	que	atuaram	na	 implantação	de	 instrumentos	participativos	na	elaboração	

do	 texto	 constitucional	 de	 1988.	 Esse	 painel	 do	 período	 ditatorial	 conduziu	 o	

Estado	 para	 um	 padrão	 de	 intervenção,	 principalmente	 na	 área	 urbana,	

tecnocrático	em	suas	práticas,	vinculado	aos	interesses	imobiliários	de	acumulação	

urbana	 e	 impermeável	 à	 instituição	 de	 possibilidades	 de	 participação	 cidadã	 na	

cunhagem	das	políticas	públicas.		

Entretanto	 o	 processo	 de	 aprofundamento	 democrático	 no	 Brasil	 com	

indícios	de	rompimento	da	 lógica	acima	descrita,	diferentemente	do	que	ocorreu	

na	Espanha,	está	relacionado	com,	principalmente,	com	três	forças.	Primeiramente	

com	a	necessidade	de	implantação	de	políticas	urbanas	voltadas	para	a	equidade	e	

com	 o	 viés	 redistributivo	 especialmente	 com	 a	 emergente	 questão	 habitacional	

como	objeto	de	 tematização	da	 sociedade	civil.	Em	segundo,	 com	o	aumento	dos	

fluxos	migratórios	campo‐cidade,	e	seu	reflexo	no	processo	de	crescimento	urbano	

e	a	formação	de	periferias	precárias	de	infraestruturas.		

Em	 terceiro,	 pelo	 ambiente	 de	 modernização	 conservadora	 e	

centralizadora	 do	 governo	 militar	 que	 impôs	 novos	 arranjos	 administrativos	 e	

burocráticos.	Essas	três	forças,	com	o	rompimento	do	ciclo	autoritário	em	1985	e	

com	a	constituinte	a	partir	de	1986,	dão	a	amplitude	do	terreno	no	qual	emergem	

os	 movimentos	 sociais	 que	 pressionam	 para	 a	 formação	 de	 um	 novo	 arranjo	

democrático	 no	 processo	 de	 formulação	 e	 implementação	 de	 políticas	 públicas	

participativas	 em	 alguns	 municípios	 brasileiros.	 Destacamos	 o	 já	 citado	 MNRU	

como	um	articulador	de	atores	coletivos,	no	período	da	Constituinte,	elaborador	de	

propostas	 de	 intervenção	 urbana.	 O	 Estatuto	 da	 Cidade	 que,	 em	 certa	 medida,	

aprofunda	os	avanços	obtidos	pelo	MNRU	na	Constituinte,	principalmente	no	que	

diz	respeito	à	regulamentação	de	instrumentos	voltados	para	o	controle	e	coibição	

da	especulação	imobiliária.	

Como	atesta	Farah	 (1997),	 as	experiências	 locais	 inovam	seus	processos	

de	desenho	das	políticas,	programas	e	projetos	 sociais	 inéditos	nos	processos	de	

formulação	 e	 gestão	 após	 esse	 período	 da	 Constituinte.	 Portanto,	 no	 Brasil,	 a	

questão	 de	 fundo	 que	 promoveu	 a	 base	 e	 a	 substância	 da	 reformulação	 dos	

processos	participativos	de	geração,	implementação	e	gestão	de	políticas	públicas,	
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é	 urbana.	 No	 caso	 da	 Espanha,	 a	 crise	 do	 Estado	 de	 bem‐estar	 e	 o	 consequente	

surgimento	 do	 município	 relacional,	 gerido	 a	 partir	 de	 um	 contexto	 de	

amplificação	 da	 participação	 cidadã	 na	 formulação,	 implementação	 e	 gestão	 das	

políticas	 públicas,	 impulsionou	 uma	 reconfiguração	 desse	 processo.	 Os	 cidadãos	

espanhóis	se	viram	aleijados	de	um	conjunto	de	serviços	públicos,	antes	oferecidos	

como	uma	moeda	de	troca	pelo	seu	envolvimento	apenas	 formal	com	o	processo	

democrático.	Em	que	pesem	as	explicações	tradicionais,	esse	contexto	impulsionou	

os	cidadãos	a	se	mobilizarem	para	canalizar	seus	interesses	e	assim	tentar	superar	

o	déficit	administrativo	e	político	que	acompanhou	a	crise	do	Estado	de	bem‐estar.		

Clara	está,	em	ambos	os	processos,	que	a	instauração	de	um	cenário	crítico	

de	supressão	ou	a	ausência	de	políticas	públicas	focadas	foi	a	mola	propulsora	das	

transformações	 operadas	 no	 arranjo	 democrático	 que	 rompe	 seu	 caráter	 formal	

representativo	 e	 oxigena‐se	 com	 a	 proposta	 participativa	 na	 construção	 de	

políticas	públicas.	
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RESUMO	
	
A	 intensificação	 das	 práticas	 agrícolas	 e	 expansão	 urbana	 em	 bacias
hidrográficas	 têm	 acelerado	 os	 processos	 de	 erosão.	 Dessa	 forma,	 há
uma	 necessidade	 de	 estudos	 que	 estimem	 e	 analisem	 perdas	 de	 solo
através	 do	 uso	 de	 modelos	 empíricos	 de	 perdas	 de	 solo	 acoplados	 a
Sistemas	de	Informações	Geográficas.	Este	trabalho	analisou	a	evolução
das	perdas	de	solo	através	da	USLE	e	identifica	as	áreas	mais	suscetíveis
aos	 processos	 erosivos	 na	 Bacia	 Experimental	 do	 Riacho	 Guaraíra	 em
dois	períodos	(1974	e	2011).	Com	os	valores	dos	fatores	antrópicos	foi
estimada	 a	 expectativa	 de	 erosão.	 As	 perdas	 de	 solo	 acima	 de	 20
ton/ha/ano	 se	 concentraram	 nas	 regiões	 com	 presença	 de	 cana‐de‐
açúcar	e	solo	exposto,	além	disso,	são	áreas de	relevo	ondulado	e	de	tipo
de	solo	Argissolo	Vermelho	Amarelo.	Pode‐se	concluir	que	 a	utilização
integrada	entre	a	USLE	e	a	ferramenta	SIG	se	mostrou	uma	ferramenta
eficaz	e	promissora	na	representação	 espacial	das	perdas	de	solo	e	na
identificação	das	áreas	mais	vulneráveis	à	erosão.	
	
Palavras‐chave:	Modelagem,	perda	de	solo,	SIG.	
	

	
ANTHROPIC	AND	NATURAL	POTENTIAL	OF	EROSION	
IN	THE	GUARAÍRA	BASIN	EXPERIMENTAL		
	
ABSTRACT	
	
The	 intensification	 of	 agricultural	 practices	 and	 urban	 sprawl	 in	
watersheds	has	accelerated	erosion	processes.	Thus,	there	is	a	need	for	
studies	 that	 estimate	 and	 analyze	 soil	 losses	 through	 the	 use	 of	
empirical	 models	 of	 soil	 loss	 coupled	 with	 Geographic	 Information	
Systems.	 This	 paper	 analyzed	 the	 evolution	 of	 soil	 loss	 by	 USLE	 and	
identifies	 the	 areas	most	susceptible	 to	 erosion	 in	 the	Guaraíra	River	
Experimental	Basin	 in	 two	periods	(1974	and	2011).	 In	 addition,	 the	
values	of	anthropic	factors	for	erosion	expectation	were	estimated.	Soil	
loss	 above	 20	 t/ha/year	 it	 is	 concentrated	 in	 the	 regions	 with	 the	
presence	 of	 sugarcane	 and	 bare	 land,	moreover,	 these	 areas	 possess	
steep	 slope	 and	soil	 type	Acrisol	Yellow‐Red.	Thus,	 can	be	 concluded	
that	the	integrated	use	of	the	USLE	and	GIS	tool	proved	an	effective	and	
promising	 tool	 in	 the	 spatial	 representation	 of	 soil	 losses	 and	 to	
identify	areas	most	vulnerable	for	soil	erosion.	
	
Keywords:	Modeling,	soil	loss,	GIS.	
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INTRODUÇÃO	

A	ocupação	e	manejo	inadequados	em	bacias	hidrográficas	vêm	atingindo	

níveis	 críticos	em	 todo	o	mundo,	 refletindo	em	grandes	prejuízos	para	a	 fauna	 e	

flora,	 dependendo	 das	 características	 físicas	 e	 da	 capacidade	 de	 recomposição	

vegetal	desses	ambientes.		

Para	Bertoni	e	Lombardi	Neto	(1999)	o	processo	de	retirada	da	cobertura	

vegetal,	além	de	modificar	aspectos	da	paisagem,	diminui	a	estabilidade	do	solo	e	

ocasiona	 a	 produção	 de	 sedimentos	 impulsionados	 pela	 erosão	 laminar,	

impermeabilizando	e	reduzindo	a	fertilidade	do	solo.	Vanzela	et	al.	(2010)	afirmam	

que	além	desses	impactos	ocorre	também	o	assoreamento	de	rios	e	reservatórios,	

deteriorando	a	qualidade	da	água	e	reduzindo	a	disponibilidade	hídrica.		

Nesse	 sentido,	 Mello	 et	 al.	 (2005)	 discorrem	 que	 a	 introdução	 de	

geotecnologias	que	resultem	em	informações	espaciais	sobre	a	evolução	histórica	

do	 uso	 e	 ocupação	 do	 solo	 diante	 de	 seu	 quadro	 atual,	 é	 primordial	 não	 apenas	

para	 a	 quantificação	 das	 perdas	 de	 solo	 e	 identificação	 de	 áreas	 críticas,	 mas	

também	 para	 o	 planejamento	 conservacionista.	 Segundo	 Carvalho	 (2006),	 a	

utilização	 de	 Sistemas	 de	 Informação	 Geográfica	 (SIG)	 aliados	 a	 técnicas	 de	

Sensoriamento	Remoto	e	modelagem	matemática	possibilita	obter	informações	de	

maneira	rápida	e	com	baixo	custo	econômico	e	servem	na	elaboração	de	ações	de	

planejamento	 e	manejo	 adequado	 do	 solo.	 Integrando‐se	 essas	 geotecnologias,	 é	

possível	 estimar	 e	 analisar	 perdas	 de	 solo	 a	 partir	 de	 fatores	 que	 exercem	 forte	

influência	 nos	 processos	 de	 erosão	 de	 solos.	 Essas	 estimativas	 em	 análise	 de	

perdas	de	solo	são	realizadas	por	modelos	de	predição	que	ao	serem	aplicados	em	

ambiente	 SIG	 produzem	dados	 espaciais	 valiosos	 na	 identificação	 e	 avaliação	 da	

suscetibilidade	à	erosão	em	diferentes	tipos	de	solo.		

Um	 dos	 métodos	 mais	 utilizados	 na	 estimativa	 de	 perdas	 de	 solos	 por	

erosão	 laminar	 é	 aplicando	 a	 USLE	 –	 Equação	 Universal	 de	 Perda	 de	 Solo	

(Wischmeier	 e	 Smith,	 1978),	 desenvolvida	 nos	 Estados	 Unidos.	 Os	 primeiros	

trabalhos	empregando	essa	equação	no	Brasil	foram	desenvolvidos	por	Lombardi	

Neto	e	Bertoni	(1975),	no	Estado	de	São	Paulo.	Na	Paraíba	podem	ser	citados	os	

trabalhos	 de	 Albuquerque	 et	 al.	 (2004)	 em	 uma	 área	 representativa	 a	
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suscetibilidade	natural	e	o	risco	de	erosão	e	Silva	et	al.	 (2007)	utilizando	a	USLE	

modificada	(RUSLE)	no	estudo	da	Bacia	Guaraíra.		

Este	trabalho	tem	por	objetivo	analisar	os	impactos	da	mudança	no	uso	do	

solo	 nas	 perdas	 de	 solo	 na	 Bacia	 Experimental	 do	 Riacho	 Guaraíra	 em	 dois	

períodos	 (1974	 e	 2011),	 visando	 assim	 fornecer	 subsídios	 para	 um	 manejo	

adequado	 do	 uso	 e	 ocupação	 dos	 solos	 e	 dos	 recursos	 hídricos	 em	 bacias	

hidrográficas.		

	

MATERIAL	E	MÉTODOS	

	

Localização	e	caracterização	da	Bacia	Experimental	Riacho	Guaraíra	

A	Bacia	 Experimental	 Riacho	Guaraíra	 possui	uma	 área	 de	 drenagem	de	

5,73	km²	e	está	 localizada	entre	as	coordenadas	9.191.000	mN	a	9.195.000	mN	e	

275.000	mE	a	276000	mE,	entre	os	municípios	de	Alhandra	e	Pedras	de	Fogo,	na	

Microrregião	Litoral	Sul	do	Estado	da	Paraíba.		

Essa	 bacia	 faz	 parte	 da	 Bacia	 Hidrográfica	 do	 Rio	 Gramame,	 uma	 das	

bacias	mais	importantes	por	ser	a	matriz	fornecedora	de	água	para	os	municípios	

de	 João	 Pessoa,	 Conde,	 Santa	 Rita,	 Bayeux	 e	 Cabedelo	 que	 compõem	 a	 Região	

Metropolitana	denominada	de	Grande	João	Pessoa.	De	acordo	com	a	classificação	

de	Köppen	a	bacia	está	em	uma	zona	As’,	o	que	indica	um	clima	tropical	chuvoso.	O	

regime	 de	 chuvas	 ocorre	 principalmente	 nos	meses	 de	Maio	 Junho	 e	 Julho,	 com	

precipitação	média	anual	de	1615,45	mm/ano.	

Na	 década	 de	 70	 com	 a	 crise	 do	 petróleo	 o	 governo	 brasileiro	

implementou	um	programa	de	incentivo	a	produção	da	cana‐de‐açúcar	em	todo	o	

país,	 o	 Proálcool	 (Programa	 Nacional	 do	 Álcool),	 esse	 programa	 apareceu	 como	

uma	alternativa	de	substituir	o	combustível	gasolina.	

Na	Paraíba	o	 cultivo	da	 cana	veio	a	 transformar	principalmente	as	áreas	

rurais	litorâneas	com	a	edificação	de	usinas	de	açúcar	e	álcool,	recobrindo	tanto	a	

faixa	norte	quanto	a	faixa	sul	da	Zona	da	Mata	Paraibana.	Antes	da	instalação	deste	

programa,	apenas	477	estabelecimentos	rurais	utilizavam	adubos	químicos	nessa	

região.	 Em	 1985,	 após	 dez	 anos	 de	 vigência	 do	 Proálcool,	 esse	 número	 já	 era	

superior	 a	 5.000.	 As	 despesas	 com	 fertilizantes	 também	 cresceram	muito	 nesse	
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período.	 Em	1970,	 elas	 perfaziam	 apenas	 6,6%	 do	 total	 das	 despesas	 realizadas	

pelos	 estabelecimentos	 agrícolas,	 passando	 a	 representar	 14,5%	 em	 1985.	

(MOREIRA	et	al.,	1997).	

	

	

Figura	1.	Localização	da	Bacia	Experimental	Riacho	Guaraíra.	

	

No	 caso	 específico	 do	 litoral	 sul	 paraibano,	 onde	 está	 inserida	 a	 Bacia	

Experimental	 Riacho	 Guaraíra,	 a	 cultura	 da	 cana‐de‐açúcar	 nos	 últimos	 30	 anos	

implicou	 em	 grandes	 alterações	 na	 paisagem.	 A	 intensificação	 dessa	 prática	

agrícola	 como	monocultura,	 não	 oferece	 cobertura	 vegetal	 eficiente	 ao	 solo,	 que	

fica	desprotegido,	podendo	ocasionar	a	retirada	do	horizonte	superficial	pela	ação	

das	águas	da	chuva.	Além	desses	impactos	há	os	impactos	químicos,	por	aplicação	

de	corretivos	de	solos,	que	podem	infiltrar	e	impactar	o	lençol	freático.	Deste	modo	
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a	 reconstituir	 a	 evolução	 do	uso	 e	 ocupação	 do	 solo	 possibilitou	 acompanhar	 as	

transformações	 associadas	 às	 atividades	 existentes	 na	 bacia,	 que	 podem	 ser	

problemáticas,	principalmente	em	termos	ambientais.	

	

Utilização	de	geotecnologias	na	análise	do	uso	e	ocupação	do	solo	

Os	 estudos	 envolvendo	 o	 uso	 e	 ocupação	 do	 solo	 por	 imagens	 orbitais	

geradas	 de	 satélites	 surgiram	 com	 as	 primeiras	 tecnologias	 de	 Sensoriamento	

Remoto	no	começo	da	década	de	1970	com	o	lançamento	do	LANDSAT	1	em	1972	

até	meados	da	década	de	1980.		

Segundo	 Almeida	 (2010),	 o	 Brasil	 foi	 pioneiro	 em	 termos	 de	 ciência	

espacial,	 pois	 apenas	 os	 Estados	 Unidos	 e	 Brasil	 dispunham	 de	 antenas	 para	

recepção	 dos	 dados,	 quando	 em	 1972,	 foi	 lançado	 o	 primeiro	 satélite	 civil	

comercial	 de	 observação	 da	 Terra,	 o	 ERS	 (Earth	 Resources	 Satellite),	 que	

posteriormente	 veio	 a	 se	 chamar	 de	 LANDSAT	1.	 A	 partir	 do	 final	 da	 década	 de	

1980	foram	criados	muitos	modelos	com	a	capacidade	de	utilizar	todo	o	potencial	

do	 SIG	 como	Arc	View	Spatial	Analyst,	ArcView	3D	Analyst,	Er	Mapper,	Sprinter	 e	

principalmente	o	SWAT	(Soil	and	Water	Assessment	Tool)	(SILVA,	2010).		

Com	 a	 evolução	 dos	 sistemas	 computacionais	adquirida	 nas	 últimas	 três	

décadas	 no	 que	 se	 refere	 à	 disponibilização	 de	 imagens	 com	 alta	 resolução	

espacial,	 a	 integração	de	bases	 físicas	em	ambientes	SIG	ganhou	grande	 impulso,	

proporcionando	uma	análise	espacial	dos	processos	naturais	em	qualquer	parte	do	

planeta.	A	produção	científica	aumentou	consideravelmente	nos	últimos	anos	no	

Brasil	ao	que	se	refere	da	analise	dos	processos	de	erosão	dos	solos	e	modelagem	

hidrossedimentológica	por	meio	de	um	SIG	(Sistema	de	Informação	Geográfica).		

Os	avanços	nesses	estudos	têm	difundido	uma	série	de	métodos	e	técnicas	

que	vem	estabelecendo	uma	 importante	 forma	de	 se	 conhecer	o	 comportamento	

hidrossedimentológico	 de	 bacias.	 Para	 Silva	 e	 Santos	 (2008)	 as	 aplicações	 de	

modelos	 hidrossedimentológicos	 incorporadas	 a	 Sistemas	 de	 Informações	

Geográficas	(SIG),	possibilitam	a	representação	espacial	dos	resultados	obtidos	da	

modelagem,	principalmente	na	elaboração	de	mapas	 temáticos,	o	que	auxilia	nas	
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análises	 espaciais	 e	 no	 cruzamento	 de	 dados	 tabulares	 e	 de	 informações	

geográficas.		

Essas	 informações	 permitem	 produzir	 um	 banco	 de	 dados	 das	

informações	 de	 uso	 e	 ocupação	 do	 solo;	 perda	 do	 solo;	 dinâmica	 hídrica;	 entre	

outros	 dados	 de	 base	 física.	 Assim,	 um	 sistema	 integrado	 de	 análise	 ambiental	

acoplado	 a	 um	 SIG	 torna‐se	 extremamente	 vantajoso	 e	 pode	 ser	 utilizado	 para	

planejamento	e	gestão	do	uso	e	ocupação	do	solo	e	dos	recursos	hídricos.	

Para	 a	 Bacia	Guaraíra	 o	mapeamento	 da	 evolução	 do	 uso	 e	ocupação	do	

solo	da	foi	realizado	em	ambiente	SIG	utilizado	primeiramente	a	carta	topográfica	

do	 Rio	Mamuaba	 na	 escala	 de	 1:	 25.000	 (SB‐25‐Y‐C‐II‐4‐NE)	 de	 1974.	 Já	 para	 o	

mapeamento	de	2011	utilizou‐se	imagens	pancromáticas	de	alta	resolução	espacial	

do	 satélite	 QuickBird.	 O	 uso	 do	 solo	 foi	 vetorizado	 em	 ambas	 as	 imagens,	 e	 de	

acordo	Fitz	(2008),	esse	processo	é	realizado	por	meio	da	identificação	visual	em	

tela	 de	 computador,	 utilizando	 uma	 imagem	 previamente	 tratada,	 a	 qual	 será	

desenhada	 com	 auxílio	 de	 um	 mouse	 com.	 Por	 meio	 das	 representações	

matemática	 da	 distribuição	 dos	 fenômenos	 espacial	 existentes	 criaram‐se	

estruturas	 de	 representação,	 onde	 os	 valores	 dos	 atributos	 foram	 obtidos	 por	

procedimentos	 de	 interpolação	 a	 partir	 do	 conjunto	 de	 amostras	 do	 Modelo	 de	

Elevação	 do	 Terreno	 (MDE).	 Em	 seguida	 as	 classes	 foram	 fotointerpretadas	

manualmente	em	tela,	proporcionando	o	agrupamento	das	mesmas.		

Segundo	 Florenzano	 (2008)	 esse	 método	 de	 interpretar	 fotografias	 ou	

imagens	orbitais	 é	 identificar	objetos	nelas	 representados	e	dar	um	significado	a	

esses	objetos.	Quanto	maior	for	a	resolução,	e	mais	adequada	a	escala,	mais	direta	

e	fácil	é	a	identificação	dos	objetos	em	uma	imagem.	Essas	imagens	orbitais	além	

possibilitarem	a	fotointerpretação,	tiveram	grande	importância	nos	mapeamentos,	

pois	 permitiram	 analisar	 as	 classes	 que	 pertenciam	 aos	 usos	 mais	 recentes	 da	

bacia	Guaraíra.	

	

Aplicação	da	USLE	

Os	modelos	empíricos	baseiam‐se	em	experiências	ou	em	conhecimentos	

obtidos	 por	 percepção	 dos	 fenômenos	 ambientais.	 Em	 geral	 são	 formulados	 por	
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regressões	 cujos	 coeficientes	 são	 definidos	 experimentalmente.	 Através	 das	 suas	

respostas	 há	 um	 melhor	 entendimento	 dos	 processos	 hidrossedimentológicos	

favorecendo	 uma	 maior	 proximidade	 de	 como	 é	 o	 processo	 do	 ciclo	

hidrossedimentológico.	 A	 consideração	 da	 variação	 espacial	 da	 bacia	 e	 espaço‐

temporal	 da	 precipitação	 faz	 com	 que	 os	 mesmos	 possam	 ser	 utilizados	 para	 a	

análise	 dos	 impactos	 causados	 pelo	 uso	 da	 terra	 sobre	 os	 processos	 erosivos.	 O	

significado	 físico	dos	 parâmetros	 permite	 analisar	 a	 variação	 do	 comportamento	

do	sistema	devido	à	variação	em	algum	componente	do	mesmo	(SANTOS,	2009).	

Para	análise	das	perdas	de	solo	na	Bacia	Guaraíra	foi	utilizada	a	Equação	

Universal	de	Perda	de	Solo	de	Wischmeier	e	Smith	(1978),	aplicando	os	fatores	que	

exercem	 influência	 na	 área	 de	 estudo.	 O	 cálculo	 foi	 realizado	 totalmente	 em	

ambiente	SIG	a	partir	de	técnicas	de	geoprocessamento.	

	

PCLSKRA  															 									 			(1)	

	

sendo	A	as	perdas	de	solo	(t/ha/ano),	R	o	fator	de	erosividade	(Mj.mm/ha/h/ano),	

K	 o	 fator	 de	 erodibilidade	 dos	 solos	 (t.h/Mj/mm),	 LS	 (fator	 topográfico)	 e	 os	

fatores	adimensionais	C	e	P	 (Manejo	e	uso	do	 solo	e	Práticas	 conservacionistas),	

foram	gerados	mapas	temáticos,	que	serviram	de	base	para	análise	das	perdas	de	

solo	e	identificação	das	áreas	mais	suscetíveis	aos	processos	erosivos.		

	

Fator	R	(erosividade)	

Segundo	Bertoni	&	Lombardi	Neto	(1999),	o	Fator	R	é	um	índice	numérico	

que	 expressa	 a	 capacidade	 da	 precipitação	 em	 causar	 erosão	 em	 uma	 área	 sem	

proteção	 (Equação	 2).	 Para	 compor	 essa	 equação	 foram	 utilizados	 dados	

pluvioméricos	 diários	 dos	 últimos	 30	 anos,	 obtidos	 de	 três	 postos	 de	 coleta	 que	

estão	 localizados	nas	proximidades	da	bacia,	 apresentados	na	Tabela	2.	Os	dados	

foram	 interpolados	 utilizando	 o	 método	 do	 Inverso	 do	 Quadrado	 da	 Distância	

(IDW),	 esse	método	 de	 interpolação	 global	 utiliza	 se	 baseia	 no	 principio	 de	 que	

quanto	mais	 próximo	 estiver	 um	 ponto	 do	 outro,	maior	 deverá	 ser	 a	 correlação	

entre	seus	valores.	
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sendo	R	o	fator	de	erosividade	(MJ.mm/h/ha),	Pm	precipitação	média	mensal	(mm)	

e	Pa	a	precipitação	média	total	anual	(mm).		

	

Tabela	1	–	Localização	geográfica	e	período	de	dados	das	estações	
pluviométricas	

Postos	 Latitude	(m)	 Longitude	(m)	 Período	dos		
dados	

Fazenda	Mamuaba	 9.196.187		 276.378		 1969–1989	
Imbiribera	 9.196.257		 273.659		 1969–1989	

Riacho	do	Salto	 9.190.734		 275.524		 1969–1989	
	

	

Fator	K	(erodibilidade	do	solo)	

O	fator	erodibilidade	pode	ser	definido	como	à	susceptibilidade	do	solo	a	

erosão.	 Esse	 fator	 foi	 obtido	 por	 meio	 da	 associação	 do	 mapa	 de	 solos	 da	

EMBRAPA	 (1999)	e	da	atribuição	de	valores	de	erodibilidade	correspondentes	 a	

cada	classe	de	tipos	de	solo,	conforme	o	método	proposto	por	Farinasso	(2006).	

	

Fator	LS	(fator	topográfico)	

Para	obtenção	do	fator	topográfico	(fator	LS),	que	representa	o	parâmetro	

de	 comprimento	 da	 encosta	 e	 o	 grau	 de	 declividade,	 este	 fator	 foi	 obtido	 pela	

equação	 desenvolvida	 por	 Moore	 e	 Burch	 (2006)	 e	 utilizada	 por	 Zhang	 et	 al.	

(2009).	

	

3.14.0

0896.0
sin

13.22






 









V
LS      (3) 

	

sendo	V	a	acumulação	de	fluxo	pelo	tamanho	da	célula	e	θ	o	ângulo	da	declividade	

em	graus.	
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Fatores	C	e	P	(uso	e	manejo	do	solo	e	práticas	conservacionistas)		

	
Segundo	 Bertoni	 e	 Lombardi	 Neto	 (1999),	 o	 fator	 uso	 e	manejo	 do	 solo	

expressa	a	relação	esperada	entre	perdas	de	solos	em	áreas	com	culturas	agrícolas	

e	vegetação,	com	áreas	continuamente	descobertas.	Como	a	análise	das	perdas	de	

solo	é	baseada	em	uma	série	espacial	histórica,	foi	realizado	uma	análise	dos	usos	

do	solo	para	1974	e	2011.	Quanto	o	fator	práticas	conservacionistas,	Wischmeier	e	

Smith	(1978)	explica	que	expressa	uma	relação	entre	a	 intensidade	de	perdas	de	

solo	com	uma	determinada	prática	conservacionista	e	as	perdas	quando	a	cultura	

esta	plantada	no	sentido	do	declive,	ou	seja,	morro	abaixo.	

Os	 valores	 para	 os	 dois	 fatores	 foram	 estipulados	 adotando	 os	 valores	

encontrados	na	literatura,	onde	estes	foram	integrados,	uma	vez	que	não	se	pode	

identificar	 em	 campo	 práticas	 conservacionistas	 na	 área	 de	 estudo	 diante	 da	

dificuldade	 em	 tabular	 tais	 informações.	 Os	 valores	 são	 adimensionais	 e	 estão	

descritos	na	Tabela	2.	

	
Tabela	2	–	Usos	do	solo	na	bacia	e	respectivos	valores	dos	Fatores	C	e	P	

	Usos	do	solo	 Fatores	C	e	P	
Cana‐de‐açúcar	 0,0012	

Cerrado	 0,01	
Mata	 0,019	

Solo	Exposto						 1,0	
Fonte:	Adaptado	de	Bertoni	e	Lombardi	Neto	(1990).	

	

RESULTADOS	E	DISCUSSÕES	

A	quantificação	das	perdas	de	solo	na	Bacia	Experimental	Riacho	Guaraíra	

possibilitou	 estimar	 a	 produção	 de	 sedimentos	 e	 gerar	 mapas	 temáticos	 de	

Erosividade,	 Erodibilidade,	 topografia,	 uso	 e	 ocupação	 do	 solo	 e	 práticas	

conservacionistas,	dos	quais	se	obteve	os	mapas	de	perdas	de	solo	de	1974	e	2011.	

Já	 para	 a	 estimativa	 do	 Potencial	Natural	 de	 Erosção	 foram	utilizados	 os	 fatores	

físicos	que	exercem	influência	na	bacia	(R,	K,	LS),	a	partir	dos	quais	se	realizou	a	

espacialização	das	estimativas	de	perda	de	solo.	
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Erosividade	das	Chuvas	

Os	 resultados	 da	 análise	 da	 erosividade	 das	 chuvas	 (fator	 R)	 na	 bacia	

revelam	que	o	valor	médio	anual	para	a	área	 foi	de	7.739	Mj.mm/ha/h/ano,	com	

um	desvio	padrão	de	686,44	Mj.mm/ha/h/ano.	As	estimativas	apresentaram	uma	

variação	de	7.485	a	8.516	Mj.mm/ha/h/ano,	os	maiores	valores	estiveram	entre	a	

classe	de	7.486	a	8.516	Mj.mm/ha/h/ano.		

Com	 base	 na	 classificação	 propostas	 por	 Carvalho	 (2008),	 os	 valores	

estimados	de	erosividade	foram	dispostos	em	classes	de	erosividade	e	fragilidade,	

como	pode	 ser	visto	na	Tabela	3.	Os	 resultados	 revelam	que	para	 a	 classe	7.485	

Mj.mm/ha/h/ano	a	fragilidade	foi	considerada	como	média	forte,	já	a	classe	8.516	

foi	considerada	como	alta.		

	

Tabela	3	–	Relação	entre	as	classes	de	Erosividade	e	fragilidade	dos	solos	da	bacia	

Classes	de	erosividade	
(Mj.mm/ha/h/ano)	

Classes	de	fragilidade	

7.485	 		Média	Forte	
8.516	 Alta	

Fonte:	Adaptado	de	Carvalho	(2008).	

	

	
Figura	2.	Mapa	da	Erosividade	da	Bacia	Guaraíra.	
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Erodibilidade	dos	Solos	

Na	bacia	foram	identificados	dois	tipos	de	solos,	o	tipo	Argissolo	Vermelho	

Amarelo	 e	 o	 Podzol	 Hidromórficos.	 De	 acordo	 com	 a	 classificação	 de	 solos	 da	

EMBRAPA	(1999),	esses	solos	têm	por	característica	uma	considerável	resistência	

à	 erosão,	 sendo	 que	 o	 tipo	 Podzol	 Hidromórfico	 é	 ainda	 mais	 resistente	 aos	

processos	 erosivos.	 A	 partir	 dos	 tipos	 de	 solo	 encontrados	 na	 bacia,	 a	 Tabela	 3	

apresenta	 os	 valores	 do	 fator	 k	 associados	 aos	 solos	 existentes,	 sendo	 estes	

divididos	em	duas	classes.		

	

Tabela	4	–	Solos	e	respectivos	valores	de	Erodibilidade	da	bacia	

Classes	 Tipos	de	Solo	 Área	
(km²)	

Erodibilidade	
(t.h/Mj/mm)	

Pv19	 Argissolo	Vermelho	Amarelo	 4,68	 0,044	
HP3	 Podzol	Hidromórfico	 1,05	 0,014	

	

Os	valores	de	erodibilidade	encontrados	para	os	dois	tipos	de	solo	revelam	

que	o	tipo	Argissolo	Amarelo	vermelho	(classe	Pv19)	apresenta	maior	valor	com	

0,044	 t.h/Mj/mm,	 enquanto	 que	 o	 tipo	 Podzol	 Hidromórfico	 (classe	 Pv19)	

apresenta	menor	 valor	 com	0,014	 t.h/Mj/mm.	Dos	 resultados	 obtidos	 do	 fator	 k	

verificou‐se	 que	 o	 tipo	 de	 solo	 Argissolo	 Vermelho	 Amarelo	 apresenta	 uma	

suscetibilidade	erosiva	superior	em	relação	ao	tipo	de	solo	Podzol	Hidromórfico.		

Na	 espacialização	 dos	 dois	 tipos	 de	 solo	 encontrados	 (Figura	 3),	 foi	

possível	 verificar	 que	 o	 tipo	 Argissolo	 Vermelho	 Amarelo	 ocupa	 quase	 que	 toda	

extensão	 da	 bacia,	 enquanto	 que	 o	 tipo	 Podzol	 Hidromórficos	 ocorre	 apenas	 na	

porção	sudeste.	
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Figura	3.	Mapa	de	Erodibilidade	de	solos	da	Bacia	Experimental	Riacho	Guaraíra.	

Fator	Topográfico	

A	 partir	 do	 fator	 topográfico	 (LS)	 identificou‐se	 que	 nas	 áreas	 onde	 há	

convergência	de	acumulação	de	fluxo,	ou	seja,	onde	os	sedimentos	se	acumulam	e	

as	declividades	são	mais	acentuadas,	o	valor	de	LS	tendeu	a	ser	maior.		

Conforme	 a	 tabela	 4,	 os	 menores	 valores	 obtidos	 do	 fator	 LS	

compreendem	a	classe	que	varia	de	0	a	1,048,	esta	classe	ocupa	uma	área	de	4,70	

km²,	o	que	 representa	80,6%	da	bacia.	Os	maiores	valores	variaram	de	11,003	a	

23,745,	o	que	corresponde	a	0,03	km²,	ou	seja,	0,5%	da	área	total	da	bacia.	

	

Tabela	5	–	Classes	do	Fator	Topográfico	na	bacia	

Classe	de	LS	 Área	(km²)	 %	
	0	–	1,048	 4,70	 80,6	

1,049	–	2,933	 0,55	 9,6	
			2,933	–	5,446	 0,29	 6,3	

5,447	–11,002	 0,16	 3,0	
11,003	–23,745	 0,03	 0,5	
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Na	 espacialização	 do	 fator	 topográfico	 verificou‐se	 que	 as	 classes	 cujos	

valores	 foram	mais	expressivos,	 localizam‐se	na	porção	norte	da	bacia,	 em	áreas	

íngremes	próximas	ao	curso	do	rio.	Os	resultados	da	declividade	representados	na	

tabela	7	demonstraram	baixa	amplitude,	com	variação	de	0	a	12,3.	Relacionando	as	

declividades	 da	 bacia	 Guaraíra	 com	 a	 classificação	 da	 Embrapa	 (1999),	 a	 bacia	

apresenta	 classes	 de	 relevo	 de	 plano	 a	 ondulado,	 havendo	 um	 predomínio	 da	

classe	0	a	3,3,	que	ocupa	4,65	km²	(81%)	de	área,	o	que	demonstra	que	a	bacia	não	

apresenta	grandes	oscilações	de	relevo.	

	

Tabela	6	–	Distribuição	das	classes	de	declividades	e	áreas	correspondentes	

Declividade		 Relevo	 Área	(km²)	 %	
	0	–	3,3	 Plano	 4,65	 81,0	
3,4	–	8,7	 Suavemente	ondulado	 0,62	 11,0	
8,8	–	12,3	 Ondulado	 0,46	 8,0	

Fonte:	Adaptado,	EMBRAPA	(1999).	

	

	
Figura	4	–	Mapa	do	Fator	LS	para	a	Bacia	Experimental	Riacho	Guaraíra.	
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Evolução	do	Uso	e	Ocupação	do	Solo		

Conforme	 a	 Tabela	 7,	 no	 mapeamento	 para	 o	 ano	 de	 1974	 foram	

encontradas	 as	 classes	 cana‐de‐açúcar,	 cerrado	 e	 mata.	 Já	 para	 o	 ano	 de	 2011	

foram	 encontradas	 as	 classes	 cana‐de‐açúcar,	 cerrado,	 mata	 e	 solo	 exposto.	 A	

composição	 vegetal	 representada	 pelas	 classes	mata	 e	 cerrado	 recobriam	 juntas	

uma	área	bastante	considerável	da	bacia	em	1974,	ocupando	5,29	km²	(92,5%)	da	

área	 total.	 Para	 o	 ano	 de	 2011,	 as	 classes:	 mata	 e	 cerrado,	 juntas,	 ocupam	

atualmente	uma	área	de	3,61	km²	(63,1%).		

No	que	se	refere	à	classe	 solo	exposto	 foi	observado	o	seu	aparecimento	

apenas	para	o	ano	de	2011	ocupando	0,22	km²	(3,80%),	tal	ocorrência	pode	estar	

relacionado	à	ausência	 total	da	 cobertura	vegetal	por	ação	erosiva	ou	 com	áreas	

preparadas	para	o	plantio	da	cultura	cana‐de‐açúcar.		

As	 espacializações	 das	 classes	 de	 uso	 e	 ocupação	 representadas	 nas	

Figuras	7	e	8	possibilitaram	a	 identificação	das	atividades	existentes	na	bacia	em	

1974	e	2011,	além	de	contribuir	para	a	analise	do	processo	de	evolução	das	áreas	

mais	vulneráveis	a	erosão.		

	

Tabela	7	–	Uso	e	ocupação	do	solo	para	os	períodos	de	1974	e	2011	em	km²	

1974	 2011	Classe	
Área	(km²)	 %	 Área	(km²)			 %		

Cana‐de‐açúcar	 0,44	 7,5	 1,90							 33,1											
Cerrado	 3,80	 66,8		 2,69							 46,8	
Mata	 1,49	 25,7					 0,92							 16,3	

Solo	Exposto						 –	 –	 0,22								 3,80	
TOTAL	 5,73	 100,0	 5,73	 100,0	

	

Estimativa	das	Perdas	de	Solo		

Os	resultados	obtidos	das	perdas	de	solo	da	bacia	estão	representados	na	

tabela	 8	 e	 foram	 distribuídos	 em	 6	 classes	 de	 perda	 de	 solo,	 cujos	 intervalos	

variaram	de	0	a	>	20	ton/ha/ano,	tanto	para	o	período	de	1974	quanto	para	o	de	

2011		

No	 que	 se	 refere	 às	 perdas	 de	 solo	 para	 o	 ano	 de	 1974	 os	 resultados	

sugerem	que	a	produção	de	sedimentos	representada	pela	classe	de	0	a	5	t/ha.ano	
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compreendia	quase	toda	bacia,	ocupando	uma	área	de	5,29	km²	(91,8%),	enquanto	

que	a	classe	de	>	20	t/ha.ano	tinha	uma	produção	de	sedimentos	referente	a	uma	

área	 de	 apenas	 0,13	 km²	 (2,5%).	 Para	 o	 ano	 de	 2011	 houve	 um	 aumento	

considerável	na	produção	de	sedimentos	no	que	se	refere	à	classe	com	perdas	de	

solo	 >	 20	 t/ha.ano,	 correspondendo	 a	 5,6	 %	 da	 bacia.	 Não	 foram	 encontradas	

perdas	de	solo	superiores	a	50	ton/ha/ano	em	ambos	os	períodos.	

	

	
Figura	5.	Classes	de	uso	e	ocupação	do		

solo	em	1974.	

	
Figura	6.	Classes	de	uso	e	ocupação	do	

solo	em	2011.	
	

Em	concordância	com	o	mapeamento	do	uso	e	manejo	dos	solos	da	bacia,	

na	 análise	 evolutiva	 das	 classes	 de	 perdas	 de	 solo	 verificou‐se	 que	 houve	 um	

aumento	em	5	vezes	da	 classe	de	>	20	 t/ha.ano	de	1974	a	2011.	 Isso	pode	estar	

relacionado	 ao	 aumento	 do	 desmatamento	 em	 faixas	 que	 possuem	 declividades	

mais	acentuadas,	próximas	ao	curso	do	rio	que	corta	a	bacia.	

Nas	 Figuras	 7	 e	 8	 é	 representada	 a	 distribuição	 espacial	 das	 perdas	 de	

solo	da	bacia	Guaraíra	nos	dois	períodos	estudados.	Na	espacialização	das	classes	

verificou‐se	que	as	altas	perdas	de	solo	(acima	de	20	ton/ha/ano),	concentraram‐

se	 nas	 regiões	 com	 cana‐de‐açúcar	 e	 solo	 exposto.	 Esses	 setores	 são	
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potencialmente	mais	suscetíveis	aos	processos	de	erosão,	devido	o	conjugado	das	

características	erosividade,	 erodibilidade,	e	declividade,	além	disso,	 tem	o	agravo	

da	influência	da	ação	antrópica	com	o	cultivo	da	cana	nessas	parcelas.		

	

Tabela	8	–	Perdas	de	solo	de	174	e	2011	por	área	ocupada	

1974	 2011	Classes	
(t/ha.ano)	 Área	(km²)	 %	 Área	(km²)				 %		

0	‐5	 5,29	 91,8	 4,94							 86,6	
6‐	10	 0,12	 2,4	 0,18	 3,2	
11‐	15	 0,10	 1,7	 0,15	 2,4	
16	‐	20						 0,09	 1,6	 0,12	 2,2	
>	20	 0,13	 2,5	 0,34	 5,6	
	

	

Figura	7.	Mapa	das	Perdas	de	solos	em	1974.	
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Figura	8.	Mapa	das	Perdas	de	solo	em	2011.	

	

Com	relação	às	perdas	de	solos	segundo	os	tipos	de	solos,	verificou‐se	que	

as	 maiores	 perdas	 de	 solo	 ocorrem	 onde	 estão	 presentes	 os	 solos	 Argissolo	

Vermelho	 Amarelo	 e	 onde	 também	 se	 concentra	 a	 classe	 cana‐de‐açúcar.	 Na	

porção	onde	se	encontra	o	tipo	Podzol	Hidromórfico	os	maiores	valores	de	perdas	

de	solo	foram	encontrados	nas	áreas	com	solos	expostos	somente	para	o	período	

de	2011.	

Ao	analisar	os	resultados	dos	dois	períodos	e	baseando‐se	na	classificação	

de	FAO	(1967),	conforme	a	tabela	9,	os	valores	de	perdas	de	solo	na	bacia	 foram	

considerados	de	baixos	a	moderados.		
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Tabela	9	–	Perda	de	solo	por	Grau	de	erosão	

											Perda	de	solo	(t/ha.ano) Grau	de	erosão	
<	10	 Baixo	

10	–	50	 Moderado	
50	–	200	 Alto	
>	200	 Muito	alto	

Fonte:	Adaptado	de	FAO	(1967).	

	
	
CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

A	utilização	integrada	entre	SIG	e	a	USLE	se	mostrou	uma	técnica	eficaz	na	

representação	espacial	das	perdas	de	solo	na	Bacia	Experimental	Riacho	Guaraíra	

e	na	identificação	das	áreas	mais	suscetíveis	a	erosão.	

Os	valores	estimados	de	perdas	de	 solo	para	os	dois	períodos	estudados	

sugerem	 que	 houve	 um	 aumento	 considerável	 do	 desmatamento	 durante	 os	

últimos	30	anos.	Apesar	de	os	 tipos	de	solo	encontrados	na	bacia	oferecem	certa	

resistência	 à	 erosão,	 a	 influência	 da	 ação	 antrópica	 com	 o	 plantio	 de	 cana‐de‐

açúcar	vem	interferindo	nas	perdas	de	solo	da	bacia.	Nas	áreas	de	maiores	valores	

de	perda	de	solo,	foram	as	que	concentravam	intensa	influência	da	ação	antrópica,	

além	de	possuírem	os	maiores	valores	de	declividades	e	onde	o	solo	tinha	pouca	ou	

nenhuma	proteção.	

Os	dados	analisados	evidenciam	também	que	para	o	controle	do	processo	

erosivo	laminar	na	bacia	é	necessário	um	reordenamento	do	uso	do	solo,	que	pode	

ser	 efetivado	 adotando‐se	 coberturas	 que	 sejam	 capazes	 de	 proteger	 o	 solo	 de	

forma	 apropriada	 e/ou	 adotando	 práticas	 conservacionistas	 por	 maquinais	 que	

rescindam	 o	 comprimento	 da	 rampa	 e	 diminuam	 o	 espaço	 de	 escoamento	

superficial	da	água.	As	informações	coletadas	que	resultaram	na	construção	de	um	

Sistema	 Geográfico	 de	 Base	 de	 Dados	 –	 SGBD	 poderá	 servir	 de	 base	 nessas	

aplicações	de	gestão	da	bacia.	

Além	disso,	há	possibilidades	 futuras	de	compactação	do	solo	na	área	da	

Bacia	 Guaraíra,	 caso	 continue	 com	 um	 manejo	 inadequado	 do	 solo	 e,	

consequentemente	a	isso,	provoque	impactos	na	região	da	Bacia	do	Rio	Gramame,	

devido	 à	 produção	 de	 sedimentos	 e	 suas	 associações	 com	 agrotóxicos	 quando	

carreados	 pela	 ação	 das	 chuvas.	 Portanto,	 verifica‐se	 a	 importância	 de	 novos	
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trabalhos	 relacionados	 com	 a	 temática	 apresentando	 alternativas	 a	 esses	

problemas.	
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RESUMO	
	
O	 texto	 objetiva	 identificar	 as	 características	 determinantes	 para	 a
oferta	 de	 trabalho	 de	 crianças	 na	 Paraíba,	 como	 também	 gerar
evidências	 sobre	 a	 contribuição	 dos	 programas	 de	 transferência	 de
renda	 para	 a	 redução	 do	 trabalho	 infantil	 no	 estado.	 A	 base	 de	dados
escolhida	 para	 este	 estudo	 é	 a	 Pesquisa	 Nacional	 por	 Amostra	 de
Domicílios	 (PNAD)	 de	 2004.	 Através	 do	 modelo	 probit,	 verificou‐se
como	 a	 participação	 no	 PETI	 e	 nos	 outros	 programas	 sociais	 e	 as
características	individuais	e	familiares	contribuem	para	a	ocorrência	de
trabalho	 infantil.	 Para	 comparar	 com	 os	 resultados	 encontrados	 na
Paraíba,	 realizaram‐se	 regressões	 para	 o	 Brasil	 e	 para	 o	 Nordeste.	 As
estimações	para	o	Brasil	e	o	Nordeste	indicaram	que	apenas	o	PETI	foi
capaz	de	reduzir	a	incidência	de	trabalho	infantil.	Porém,	os	resultados
para	 Paraíba	 mostraram	 que	 tanto	 a	 participação	 do	 PETI,	 como	 nos
demais	programas	 sociais,	 diminuem	a	possibilidade	de	ocorrência	do
fenômeno.	
	
Palavras‐chave:	Trabalho	Infantil.	PETI.	Programas	Sociais.	Paraíba.	
	

	
EVIDENCE	 ON	 THE	 CONTRIBUTION	 OF	 PROGRAMS	
TRANSFER	 OF	 INCOME	 FOR	 REDUCTION	 OF	 CHILD	
LABOUR	
	
ABSTRACT	
	
The	 objective	 of	 this	 paper	 is	 to	 identify	 the	 characteristics	
determining	 the	 labor	 supply	 of	 children	 in	 Paraiba,	 but	 also	 to	
generate	evidence	on	the	contribution	of	income	transfer	programs	to	
reduce	 child	 labor	 in	 the	 state.	The	database	 chosen	 for	 this	 study	 is	
the	PNAD	2004.	Through	the	probit	model,	it	was	like	to	participate	in	
the	 PETI	 and	 other	 social	 programs	 and	 individual	 and	 family	
characteristics	contribute	 to	 the	 incidence	of	 child	 labor.	To	 compare	
with	 the	 results	 founds	 in	 Paraiba,	 regression	 were	 performed	 for	
Brazil	 and	 Northeast.	 The	 estimates	 for	 Brazil	 and	 the	 Northeast	
indicated	that	only	the	PETI	was	able	to	reduce	the	incidence	of	child	
labor.	 However,	 results	 for	 Paraíba	 showed	 that	 the	 participation	 of	
PETI,	as	in	other	social	programs,	reduce	the	possibility	of	occurrence	
of	the	phenomenon.	
	
Keywords:	Child	Labor.	PETI.	Social	Programs.	Paraíba.	
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INTRODUÇÃO	

Os	 programas	 de	 transferência	 de	 renda	 criados	 na	 segunda	metade	 da	

década	de	noventa	surgiram	para	proporcionar	um	efeito	imediato	a	um	conjunto	

da	 população	 que	 vivia	 em	 situações	 de	 carência	 aguda	 de	 recursos,	 em	 face	 a	

situação	 de	 pobreza	 e	 de	 insuficiência	 de	 renda	 existente	 no	 Brasil	 nas	 últimas	

décadas.		

As	 propostas	 desses	 programas	 utilizam	 critérios	 de	 rendimento	 para	 a	

escolha	de	seu	público‐alvo,	exigindo	como	contrapartida	do	benefício	recebido,	o	

respeito	 a	 algumas	 regras.	 Em	 geral,	 as	 condicionalidades	 propostas	 aos	

beneficiários	 são	 voltadas	 ao	 cuidado	 das	 crianças	 e	 adolescentes,	 como	 a	

obrigatoriedade	 de	 atendimento	 médico,	 da	 freqüência	 escolar	 dos	 filhos	 e	 da	

retirada	do	trabalho	dos	mesmos.	

Em	função	da	importância	destes	programas	de	transferência	de	renda,	em	

termos	 de	 cobertura	 e	 de	 dispêndio	 público,	 observou‐se	 o	 surgimento	 de	

pesquisas	 voltadas	 à	 análise	 do	 impacto	 de	 suas	 ações	 em	 âmbito	 nacional.	 No	

entanto,	 verifica‐se	 a	 falta	 de	 estudos	 específicos	 dos	 resultados	 alcançados	 em	

nível	regional	ou	local.			

O	Programa	de	Erradicação	do	Trabalho	Infantil	(PETI),	lançado	em	1996,	

tornou‐se	 uma	 importante	 política	 de	 combate	 ao	 trabalho	 de	 crianças	 e	

adolescentes	 e	 de	 contribuição	 à	 redução	 da	 pobreza,	 por	 combinar	 o	 aspecto	

compensatório	 –	 a	 transferência	 de	 renda	 para	 as	 famílias	 como	 forma	 de	

substituir	o	rendimento	obtido	com	o	trabalho	de	seus	 filhos	‐,	com	o	incentivo	à	

educação	e	à	focalização	dos	gastos.		

Do	total	das	crianças	e	adolescentes	cadastrados	no	PETI,	55%	encontram‐

se	nos	estados	do	Nordeste,	região	com	maior	incidência	de	trabalho	infantil	e	com	

os	piores	indicadores	sócio‐econômicos.	A	Paraíba	é	um	dos	estados	no	Nordeste	

com	maior	incidência	de	trabalho	infantil,	e,	em	2010,	foi	o	sexto	maior	recebedor	

de	recursos	do	PETI.		

Mesmo	 sendo	 o	 único	 programa	 com	 a	 meta	 de	 combater	 o	 trabalho	

infantil,	ele	possui	algumas	limitações,	como	menor	cobertura	de	beneficiários	e	o	

pequeno	 valor	 concedido	 às	 bolsas,	 pelo	 menos,	 se	 comparado	 aos	 programas	
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Bolsa	Família	e	o	Benefício	de	Prestação	Continuada	(BPC‐LOAS).	Por	outro	 lado,	

os	estudos	existentes	sobre	o	 impacto	dessas	políticas	 informam	que,	apesar	dos	

resultados	positivos	de	programas,	como	do	Bolsa	Família,	em	atender	as	famílias	

mais	 pobres	 e	 em	 elevar	 o	 atendimento	 escolar	 das	 crianças,	 os	 resultados	 com	

relação	 ao	 combate	 ou	 redução	 do	 trabalho	 de	 crianças	 são	menos	 significantes.	

Isso	ocorre,	especialmente,	pelo	fato	do	combate	ao	trabalho	infantil	não	ser	alvo	

direto	 desse	 programa.	 (CARDOSO	 e	 SOUZA,	 2004;	 FERRO	 e	 KASSOUF,	 2005;	

CACCIAMALI,	TATEI,	FERREIRA‐BATISTA,	2008).	

O	objetivo	deste	artigo	é	identificar	as	características	determinantes	para	a	

oferta	 de	 trabalho	 de	 crianças	 e	 adolescentes	 na	 Paraíba,	 como	 também	 gerar	

evidências	 sobre	a	 contribuição	dos	programas	de	 transferência	de	 renda	para	 a	

redução	do	trabalho	infantil	no	estado.	O	questionamento	seria,	portanto,	de	saber	

qual	a	probabilidade	de	uma	criança	trabalhar	ou	não	caso	seus	familiares	estejam	

participando	do	PETI	ou	de	outros	programas	de	transferência	de	renda.		

A	 base	 de	 dados	 escolhida	 para	 este	 estudo	 é	 a	 Pesquisa	 Nacional	 por	

Amostra	 de	 Domicílios	 (PNAD)	 de	 2004,	 porque	 além	 de	 fornecer	 informações	

sobre	o	trabalho	realizado	por	indivíduos	entre	cinco	e	nove	anos,	o	IBGE	incluiu	

na	 pesquisa	 suplemento	 especial	 sobre	 o	 acesso	 a	 oito	 programas	 sociais	 de	

transferências	de	renda.			

Dessa	 forma,	 será	 estimado	 um	modelo	 probit	 para	 determinar	 como	 a	

participação	 no	 PETI	 e	 nos	 outros	 programas	 sociais	 e	 as	 características	

individuais	 e	 familiares	 contribuem	 para	 a	 ocorrência	 de	 trabalho	 infantil	 na	

Paraíba.	Para	comparar	com	os	resultados	encontrados	no	estado,	serão	realizadas	

regressões	para	o	Brasil	e	para	o	Nordeste.	

O	 presente	 artigo	 está	 organizado	 nas	 seguintes	 seções:	 um	 breve	

levantamento	dos	principais	fatores	relacionados	à	ocorrência	do	trabalho	infantil	

e	 dos	 programas	 de	 transferência	 de	 renda;	 a	 descrição	 da	 situação	 do	 trabalho	

realizado	 pelas	 crianças	 e	 adolescentes	 e	 do	 número	 dos	 beneficiários	 de	

programas	 sociais	 na	 Paraíba;	 os	 procedimentos	 metodológicos	 utilizados;	 a	

apresentação	dos	resultados	e,	por	fim,	as	conclusões.	
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Levantamento	dos	principais	fatores	relacionados	ao	trabalho	infantil	e	dos	
programas	de	transferência	de	renda	no	Brasil	

	

A	 escolha	 do	 indivíduo	 entre	 trabalhar	 ou	 continuar	 estudando	 inicia‐se	

dentro	 do	 ambiente	 familiar.	 Está	 condicionada	 à	 situação	 de	 pobreza	 e	 ao	

tamanho	da	família,	às	condições	de	trabalho	dos	pais	ou	responsáveis	e	seu	grau	

de	 escolaridade,	 entre	 outras	 variáveis.	 Sabe‐se	 que	 muitos	 pais	 colocam	 seus	

filhos	para	 trabalhar	 como	 forma	de	 complementar	a	 renda,	porque	 seus	ganhos	

são	 poucos,	 ou	 então,	 para	 que	 não	 faltem	 recursos	 em	 caso	 de	 desemprego	 ou	

doença	do	responsável.		

Em	razão	destas	evidências,	originou‐se	uma	extensa	bibliografia	sobre	o	

tema,	 a	 qual	 se	 direcionou	 em	 duas	 vertentes	 complementares	 de	 análise:	 na	

formulação	 de	modelos	 teóricos	 de	 decisão	 familiar	 para	 explicar	 a	 alocação	 de	

tempo	dos	filhos	entre	a	escola,	o	lazer	e	o	trabalho;	e	na	realização	de	pesquisas	

empíricas,	 na	 maioria,	 utilizando	 microdados,	 no	 intuito	 de	 descrever	 as	

características	 do	 trabalho	 realizado	 pelas	 crianças	 e	 adolescentes	 e	 verificar	 a	

correlação	 entre	 a	 ocorrência	 do	 trabalho	 e	 as	 características	 domiciliares	 e	

familiares.		

Os	modelos	de	decisão	familiar	são	bastante	influenciados	pela	Teoria	do	

Capital	Humano,	de	Theodor	Schultz	 (1973)	e	Gary	Becker	 (1975).	A	educação	é	

considerada	 um	 investimento,	 que	 gera	 custos	 presentes	 e	 benefícios	 futuros	

(BASU,	1998;	KASSOUF,	2001).	A	 família	deve	realizar	uma	troca	entre	renunciar	

ao	consumo	presente	(neste	momento	a	criança	não	trabalha	e	os	pais	têm	custos	

com	 a	 escola)	 e,	 se	 beneficiar	 no	 futuro,	 em	 decorrência	 dos	 ganhos	 dos	 filhos	

obtidos	 pelo	 nível	 de	 instrução	 mais	 elevado.	 Qualquer	 fato	 que	 modifique	 os	

custos	 ou	 benefícios	 com	 a	 educação	 ou	 as	 restrições	 orçamentárias	 da	 família	

poderá	afetar	o	tempo	disponível	voltado	para	a	educação	e	a	quantidade	de	horas	

gastas	com	trabalho.		

Para	Cacciamali	e	Tatei	(2008),	os	modelos	que	têm	como	base	a	oferta	de	

trabalho	infantil,	consideram	que	a	distribuição	do	tempo	da	criança	entre	escola,	

atividades	domésticas	e	trabalho,	ocorre	de	acordo	com	o	tamanho	e	a	estrutura	da	
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família,	a	produtividade	da	criança	e	dos	pais,	e	o	grau	de	substituição	no	trabalho	

entre	eles.		

O	 trabalho	 realizado	 na	 infância	 gera	 benefícios	 imediatos	 na	 forma	 de	

renda	 (mesmo	 que	 seja	 pequeno),	 no	 entanto,	 poderá	 causar	 prejuízos	 ao	

desenvolvimento	 das	 potencialidades	 da	 criança,	 por	 afetar	 sua	 saúde	 física	 e	

psicológica,	 por	 tomar	 o	 tempo	 e	 os	 recursos	 que	 poderiam	 ser	 melhores	

dedicados	 à	 acumulação	 de	 conhecimentos	 através	 da	 educação	 formal	

(FERNANDES	e	SOUSA,	2003).	

O	grau	de	escolaridade	dos	pais,	além	da	renda	familiar,	é	um	importante	

determinante	dos	anos	de	estudos	de	seus	filhos,	neste	sentido,	“a	educação	é	um	

elemento	fundamental	na	transmissão	inter‐geracional	da	característica	quanto	ao	

nível	 de	 rendimento,	 consistindo	 em	 um	 elemento	 explicativo	 chave	 da	

perpetuação	da	pobreza”	(LAM,	1992	apud	ROCHA,	2003:64).	

Kassouf	 (2002)	 analisou	 o	 efeito	 da	 entrada	 precoce	 no	 mundo	 laboral	

sobre	os	rendimentos	dos	indivíduos	na	fase	adulta	da	vida,	utilizando	a	PNAD	de	

1999,	e	verificou	que	quanto	maior	a	idade	de	ingresso	do	indivíduo	no	processo	

produtivo,	maior	será	a	sua	escolaridade	tanto	para	homens	quanto	para	mulheres.		

Tais	 constatações	 estão	 de	 acordo	 ao	 que	 Emerson	 e	 Sousa	 (2003	 apud	

Kassouf,	2005)	chamam	de	“armadilha	da	pobreza”:	pais	que	trabalharam	quando	

crianças	enxergam	com	mais	naturalidade	o	trabalho	infantil	e	são	mais	propensos	

a	colocar	os	filhos	para	trabalhar.		

Os	 dados	 da	 PNAD	de	 2002,	 relativos	 às	 crianças	 entre	 10	 e	 16	 anos	 de	

idade,	mostram	que	 o	 status	 ocupacional	 do	 chefe	 da	 família,	 combinado	 ao	 seu	

nível	 de	 educação	 e	 o	 gênero,	 pode	 alterar	 o	 uso	 do	 trabalho	 dos	 membros	 da	

família,	o	que	inclui	os	filhos	(CACCIAMALI	e	TATEI,	2008).	Os	autores	verificaram	

que	 as	 famílias	 chefiadas	 por	 trabalhadores	 por	 conta	 própria	 apresentaram	

probabilidade	 superiores	 de	 trabalho	 infantil	 do	 que	 as	 famílias	 chefiadas	 por	

assalariados	com	carteira	de	trabalho.	Além	disso,	observaram	que	a	elevação	da	

educação	dos	pais	 refletiu‐se	em	reduções	bastante	acentuadas	da	probabilidade	

de	incidência	do	trabalho	infantil.	

Dentre	as	principais	conseqüências	do	trabalho,	está	o	efeito	negativo	na	

educação	da	 criança	 e	do	adolescente.	 Schwartzman	 (2007)	 informa	que	o	baixo	
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rendimento	escolar	está	representado	em	dois	indicadores	escolares:	freqüência	às	

aulas	 e	 defasagem	 idade	 e	 série.	 Ao	 utilizar	 dados	 da	 PNAD	 de	 2001,	 o	 autor	

observou	que	aos	12	anos	de	idade,	a	diferença	na	freqüência	à	escola	entre	os	que	

trabalham	e	os	que	não	trabalham	é	pequena,	dois	a	três	pontos	percentuais.	Nas	

idades	seguintes,	a	diferença	tende	a	aumentar	chegando	a	10	pontos	percentuais	

a	partir	dos	14	anos.	Aos	17	anos,	idade	em	que	é	permitido	o	trabalho,	32%	dos	

adolescentes	ocupados	já	estão	fora	da	escola.		

Outras	pesquisas	empíricas	chegaram	a	conclusões	semelhantes	quanto	às	

conseqüências	 do	 trabalho	 sobre	 a	 escolaridade	 de	 crianças	 e	 adolescentes	

(BEHRMAN	 e	 WOLFE,	 1984;	 KASSOUF,	 1997,	 2005;	 ROCHA,	 2003;	 KRUGER	 e	

BERTHELON,	 2007;	 WAHBA,	 2005).	 Este	 déficit	 educacional	 contribuirá	

negativamente	 para	 o	 nível	 salarial	 ao	 se	 tornarem	 adultas.	 A	 falta	 de	 educação	

formal	torna‐se,	portanto,	um	instrumento	para	a	desigualdade	de	renda	entre	os	

trabalhadores	e	para	a	formação	do	ciclo	inter‐geracional	de	pobreza.	

	

Programas	de	transferência	de	renda	no	Brasil	

No	 intuito	 de	 dar	 uma	 resposta	 às	 pressões	 sociais	 e	 de	 respeitar	 a	 lei,	

durante	 a	 década	 de	 1990,	 as	 três	 esferas	 do	 governo,	 em	 parceria	 com	 órgãos	

internacionais,	como	a	Organização	Internacional	do	Trabalho	(OIT)1	e	Unicef,	e	da	

sociedade	 civil	 organizada,	 passaram	 a	 desenvolver	 projetos	 voltados	 para	 a	

universalização	e	melhoria	do	ensino	público,	para	a	redução	da	pobreza	e	para	o	

combate	e	a	erradicação	do	trabalho	infantil.		

Durante	a	década	de	1990,	ganharam	bastante	visibilidade	programas	de	

municípios	brasileiros,	como	de	Icapuí	(CE),	que	conseguiu	universalizar	o	ensino	

básico	 e	 melhorar	 os	 índices	 educacionais	 através	 de	 ações	 integradas	 com	 as	

secretarias	da	Prefeitura	e	com	a	comunidade,	e	parcerias	com	universidades	e	o	

Unicef	 (LOTTA	 e	 MARTINS,	 2003);	 ou	 as	 experiências	 de	 Campinas	 (SP)	 e	 do	

Distrito	 Federal	 (na	 região	 do	 Paranoá),	 que	 desenvolveram,	 a	 partir	 de	 1995,	

                                                
1	A	OIT	criou	em	1992,	o	Programa	Internacional	para	Eliminação	do	Trabalho	Infantil	(IPEC),	que	
tem	 servido	 como	modelo	 para	 vários	 países	 elaborarem	 programas	 e	 projetos	 de	 ação	 para	 a	
prevenção	e	a	erradicação	do	trabalho	infantil.	O	Brasil,	a	Índia,	a	Indonésia,	a	Tailândia,	o	Quênia	e	
a	Turquia	foram	os	primeiros	países	escolhidos	para	iniciar	as	atividades	do	IPEC.	
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programas	de	renda	mínima	vinculados	à	permanência	escolar	das	crianças.	

Baseando‐se	 nos	 resultados	 obtidos	 das	 experiências	 municipais,	 o	

governo	 federal	 implementou	 os	 programas	 Bolsa	 Escola	 Federal2	 e	 o	 Bolsa	

Alimentação,	ambos	criados	em	2001;	o	Auxílio	Gás	(2002)	e	o	Cartão	Alimentação	

(2003)3,	 e	o	 Programa	de	Erradicação	do	Trabalho	 Infantil	 –	PETI,	 instituído	em	

1996.		

O	 PETI	 é	 uma	 política	 pública	 social	 do	 Governo	 Federal,	 implantada	 a	

partir	 de	 1996	 em	 parceria	 com	 estados	 e	 municípios	 brasileiros.	 O	 Programa	

objetiva	retirar	crianças	e	adolescentes	entre	sete	e	15	anos	de	idade	inseridos	no	

trabalho,	de	modo	a	garantir	a	sua	escolaridade	com	a	transferência	de	uma	renda	

mensal	 (bolsa	 Criança‐Cidadã),	 bem	 como	 reforçá‐la	 através	 de	 atividades	

socioeducativas	 em	 complemento	 ao	 horário	 escolar.	 As	 famílias	 atendidas	

caracterizam‐se	 pela	 situação	 de	 pobreza	 e	 de	 exclusão	 social,	 com	 renda	 per	

capita	de	até	meio	salário	mínimo	(MDS,	2010).	

Mesmo	 sendo	 o	 único	 programa	 com	 a	 meta	 de	 combater	 o	 trabalho	

infantil,	ele	possui	algumas	limitações,	como	menor	cobertura	de	beneficiários	e	o	

pequeno	 valor	 concedido	 às	 bolsas,	 pelos	 menos,	 se	 comparado	 aos	 programas	

Bolsa	Família	e	o	Benefício	de	Prestação	Continuada	(BPC‐LOAS),	o	qual	transfere	

valor	mensal	de	um	salário	mínimo	aos	idosos	e	pessoas	com	deficiência.		

	 	

PROCEDIMENTOS	METODOLÓGICOS	

Quanto	 aos	 meios	 de	 investigação,	 as	 fontes	 utilizadas	 referem‐se	 à	

pesquisa	bibliográfica	e	à	utilização	dos	dados	da	PNAD	2004.	

A	 pesquisa	 bibliográfica	 consistiu	 no	 levantamento	 das	 publicações	

disponíveis	 sobre	 o	 tema	 em	 estudo,	 como	 em	 livros,	 artigos,	 revistas,	 teses,	

relatórios,	legislação	específica,	dissertações,	entre	outros.	

A	PNAD	foi	utilizada	para	levantar	dados	acerca	do	trabalho	realizado	por	

crianças	 e	 adolescentes	 na	 Paraíba	 e	 dos	 beneficiários	 de	 programas	 sociais,	

                                                
2	A	partir	da	Lei	nº	10.219,	de	11	de	abril	de	2001,	foi	instituído,	em	âmbito	nacional,	o	Programa	
Nacional	de	Renda	Mínima	vinculada	à	Educação	‐	Bolsa	Escola	Federal.		
3	Em	2004,	os	programas	Bolsa	Escola,	Bolsa	Alimentação,	Cartão	Alimentação	e	Auxílio	Gás	foram	
unificados	em	um	único,	originando	o	Programa	Bolsa	Família	‐	PBF.	
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incluindo	 o	 PETI.	 Foi	 escolhida	 a	 PNAD	 de	 2004	 porque	 além	 de	 fornecer	

informações	sobre	as	atividades	produtivas	de	indivíduos	entre	cinco	a	nove	anos,	

o	 IBGE	 incluiu	na	pesquisa	 suplemento	especial	 sobre	o	acesso	a	oito	programas	

sociais	 de	 transferências	 de	 renda:	 Auxílio‐gás,	 Bolsa‐escola,	 Bolsa‐alimentação,	

Cartão‐alimentação	 do	 Fome	 Zero,	 Bolsa	 Família,	 PETI,	 Benefício	 Assistencial	 de	

Prestação	Continuada	 ‐	BPC	–	LOAS,	 e	outros	geridos	por	governos	estaduais	ou	

municipais.		

A	primeira	etapa	da	pesquisa	voltou‐se	a	dar	prosseguimento	à	busca	de	

informações	 e	 de	 conhecimentos	 prévios	 acerca	 do	 problema,	 de	 forma	 a	

complementar	a	base	teórica	e	informacional	sobre	o	objeto	de	estudo.	Na	segunda	

etapa	 realizou‐se	a	análise	da	 situação	do	 trabalho	 infantil	no	estado	da	Paraíba,	

por	meio	da	utilização	dos	microdados	presentes	na	PNAD	2004.		

O	intuito	dessa	análise	é	identificar	as	características	determinantes	para	a	

oferta	 de	 trabalho	 de	 crianças	 e	 adolescentes	 na	 Paraíba,	 como	 também	 gerar	

evidências	 sobre	a	 contribuição	dos	programas	de	 transferência	de	 renda	para	 a	

redução	do	trabalho	infantil	no	estado.			

Para	isso,	foi	estimado	um	modelo	probit	para	saber	como	a	participação	

no	PETI	e	nos	outros	programas	sociais	e	as	características	familiares	relacionadas	

à	 pessoa	 de	 referência	 do	 domicílio	 (ou	 chefe	 de	 família)	 e	 dos	 seus	 filhos,	

contribuem	para	a	ocorrência	de	trabalho	infantil	na	Paraíba.	Para	comparar	com	

os	resultados	encontrados	no	estado,	 foram	realizadas	regressões	para	o	Brasil	 e	

para	o	Nordeste.	

Em	modelos	 como	o	 probit,	 a	 probabilidade	 de	 um	 evento	ocorrer	 –	 um	

indivíduo	menor	de	17	anos	(na	condição	de	filho)	trabalhar	–	está	condicionada	a	

um	 vetor	 de	 variáveis	 explicativas.	 Emprega‐se,	 neste	 caso,	 uma	 função	 de	

distribuição	acumulada	de	uma	variável	normal	padronizada,	 isto	é	Z	~	N(0,	σ²).	

(GUJARATI,	2006).		

O	Modelo	probit	admite	a	seguinte	hipótese:	

	

ii XI 21   	 (1)	
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em	qual	 Ii	é	um	índice	não	observado	dependente	da	variável	Xi,	de	 tal	modo	que	

quanto	maior	o	valor	do	índice	Ii,	maior	é	a	probabilidade	do	evento	ocorrer.		

Supõe‐se	um	nível	limiar	(ou	crítico)	do	índice,	chamado	de	Ii*,	tal	que,	se	

Ii*	≤	 Ii,	 o	 indivíduo	possui	 a	 característica	de	 interesse	 (trabalha),	 caso	 contrário,	

não	possui	esta	característica.		

Admitindo	a	hipótese	da	normalidade,	a	hipótese	de	que	Ii*	≤	 Ii	pode	ser	

apresentada	do	seguinte	modo:	

	

        iiiiii XFXZPIIPXYPP  *|1 	 (2)	

	

A	função	probit	apresenta‐se,	portanto:	

	
2Z / 2

,X 1 dz, , iF(X ) (X ) ei i 2




     


	 (3)

	

	

sendo	Φ	(.)	representa	a	função	de	densidade	normal.		 	

Nos	 modelos	 binários,	 os	 coeficientes	 estimados	 medem	 o	 impacto	 de	

cada	variável	explicativa	no	índice	latente,	e	não	na	variável	explicada.	Com	isso,	o	

impacto	de	cada	variável	explicativa	na	variável	dependente	é	chamado	de	efeito	

marginal.	

O	efeito	marginal	é	mostrado	a	seguir:	

kii
ik

XX
x

 )()( ,, 



	 (4)	

A	equação	utilizada	para	este	trabalho	é	dada	por:	

	

iiXY   ,

	 (5)	

	 	

A	variável	dependente	é	uma	dummy	que	apresenta	valor	1,	caso	a	criança	

trabalha,	e	0	(zero),	se	não	trabalha.		
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O	vetor	de	variáveis	explicativas	Xi	 inclui	dados	sobre	o	chefe	da	 família,	

que	 na	 PNAD	 é	 indicada	 como	 pessoa	 de	 referência,	 sobre	 os	 filhos	 e	 sobre	 a	

participação	dos	moradores	dos	domicílios	em	programas	sociais	de	transferência	

de	renda.		

A	 amostra	 selecionada	 para	 este	 trabalho	 é	 composta	 por	 indivíduos	 na	

condição	de	pessoa	de	referência,	acima	de	10	anos	de	idade,	e	por	indivíduos	na	

condição	de	filho,	entre	cinco	e	até	16	anos	de	idade.	O	conjunto	de	dados	utilizado	

foi	tratado	como	amostra	complexa.	

As	definições	das	variáveis	explicativas	estão	apresentadas	abaixo:	

a)	Variáveis	referentes	à	pessoa	de	referência:	

‐	Idade:	Anos	de	vida	do	indivíduo.		

‐	 Idade	 que	 começou	 a	 trabalhar	 (idtrab):	 Informa	 em	 que	 idade	 o	

indivíduo	começou	a	trabalhar.		

‐	Cor	ou	raça	(db):	Dummy	que	assume	1	para	cor	branca	e	zero	para	as	

demais	(preta,	parda,	amarela,	indígena).		

‐	 Gênero	 ou	 sexo	 (dh):	 Dummy	 que	 assume	 1	 se	 o	 chefe	 da	 família	 for	

homem,	e	zero	se	for	mulher.		

‐	 Escolaridade	 (anosdeestudo):	 Assume	 valores	 entre	 1	 e	 16.	 O	 valor	 1	

indica	 nenhuma	 instrução	 ou	 menos	 de	 um	 ano	 de	 estudo.	 Valores	 de	 2	 a	 15	

mostram	que	o	número	de	anos	de	estudo	do	 indivíduo	varia	entre	1	a	14	anos,	

respectivamente.	E	o	valor	16,	significa	15	anos	de	estudo	ou	mais.		

‐	Condição	de	ocupação:	Variável	binária,	assume	valor	1,	se	está	ocupado	

em	alguma	atividade	produtiva,	e	zero,	se	está	desocupado,	ou	melhor,	ausência	de	

trabalho.	

	‐	Setor	ocupacional:	Utilizou‐se	variáveis	dummies	para	saber	se	o	chefe	

está	 ocupado	 no	 setor	 formal	 (dsf)	 ou	 no	 setor	 informal	 (dsi).	 A	 variável	 de	

comparação	 utilizada	 foi	 a	 dsf,	 pois	 os	 pais	 ocupados	 no	 setor	 formal	 são	 os	

empregados	 com	carteira	assinada	e	 assalariados	 registrados.	O	 setor	 informal	é	

formado	por	indivíduos	sem	carteira	assinada	e	por	conta	própria.	

‐	Atividade	de	trabalho:	Criaram‐se	três	variáveis	binárias	para	 informar	

se	 o	 chefe	 trabalha	 na	 indústria	 (dind),	 em	 atividades	 agrícolas	 (dagri)	 ou	 nos	

serviços	 (dserv).	 A	 variável	 de	 comparação	 foi	 a	 dind.	 No	 setor	 industrial,	 estão	
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contidas	 as	 áreas	 da	 indústria	 de	 transformação	 e	 de	 construção,	 no	 de	 serviços	

estão	 incluídos	 comércio,	 alimentação	 e	 alojamento,	 transporte,	 e	 comunicação,	

educação,	 saúde	 e	 o	 trabalho	 doméstico.	 O	 setor	 agrícola	 inclui	 as	 atividades	

agropecuárias.	

‐	Situação	do	domicílio	(durb):	Variável	binária	que	assume	valor	unitário	

para	o	meio	urbano	e	valor	zero	para	o	meio	rural;	

‐	 Variáveis	 de	 migração:	 O	 deslocamento	 familiar	 de	 uma	 determinada	

área,	 seja	um	município	ou	estado,	para	outra,	 é	uma	alternativa	 feita	pelos	pais	

para	melhorar	 a	 sua	 condição	 de	 vida	 e	 de	 seus	 filhos.	 No	 intuito	 de	 verificar	 a	

importância	desse	fenômeno	para	a	ocorrência	do	trabalho	infantil,	selecionaram‐

se	as	variáveis:	

 Nasceu	na	UF	(dest):	Variável	binária	que	assume	valor	unitário	no	

caso	do	indivíduo	residir	no	estado	em	que	nasceu,	e	zero	para	o	caso	contrário.	

 Nasceu	no	município	(dnasmun):	Variável	binária	que	assume	valor	

unitário	no	caso	do	indivíduo	ter	nascido	no	município	em	que	reside	e	zero	para	o	

caso	contrário.	

	

b)	Variáveis	referentes	aos	filhos:		

De	forma	análoga	à	pessoa	de	referência	foram	criadas	as	variáveis:	cor	ou	

raça	 (dbf),	 gênero	 ou	 sexo	 (dhf),	 nasceu	 na	 UF	 (dest),	 nasceu	 no	 município	

(dnasmunf);	 idade	 da	 criança	 (idadef),	 que	 varia	 entre	 cinco	 a	 16	 anos	 de	 vida;	

escolaridade	(anosdeestudo):	valores	entre	1	a	15;	e	freqüência	à	escola	(dfrescf):	

variável	 binária	 de	 valor	 1,	 se	 a	 criança	 freqüenta	 a	 escola,	 e	 valor	 zero,	 se	 não	

freqüenta.	

	

c)	Variáveis	referentes	à	família:	

‐	 Número	 de	 moradores	 do	 domicílio	 (totalmora):	 indica	 o	 número	 de	

membros	da	família;	

‐	 Localização:	Dummies	 que	 informam	 as	 regiões	 em	 que	 a	 família	 está	

presente:	Norte	(regno),	Nordeste	(regne),	Centro‐oeste	(regco),	Sudeste	(regse)	e	

Sul	 (regsu).	A	 região	 sudeste	 foi	 considerada	a	variável	de	 comparação.	Também	

foram	criadas	as	dummies	MA,	PI,	CE,	RN,	PB,	PE,	AL,	AL	e	SE,	para	representar	os	
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estados	nordestinos	em	que	situa	o	 indivíduo	e	sua	 família.	Neste	caso	a	variável	

omitida	foi	a	que	representa	o	estado	da	Paraíba.	

‐	 Renda	 (renddomcipcap):	 Refere‐se	 ao	 valor	 da	 renda	 domiciliar	 per	

capita.	

‐	 Beneficiário	 de	 programas	 sociais	 de	 transferência	 de	 renda	 (pt):	

Dummie	com	valor	 igual	a	1	(um)	se	o	morador	recebe	Auxílio‐gás,	Bolsa‐escola,	

Bolsa‐alimentação,	 Cartão‐alimentação	 do	 Fome	 Zero,	 Bolsa	 Família,	 	 Benefício	

Assistencial	 de	 Prestação	 Continuada	 (BPC	 –	 LOAS),	 ou	 em	 outros	 geridos	 por	

governos	 estaduais	 ou	 municipais,	 e	 valor	 zero	 se	 não	 recebe	 algum	 desses	

benefícios.	

‐	Beneficiário	do	PETI	 (dpeti):	Variável	binária	 com	valor	unitário	 se	há	

morador	que	recebe	PETI,	e	zero,	caso	não	receba.	

Serão	construídas	duas	equações,	uma	em	que	se	inclui	a	renda	domiciliar	

per	capita,	e	outra,	levando	em	consideração	os	anos	de	escolaridade	da	pessoa	de	

referência.	 Para	 comparar	 com	 os	 resultados	 encontrados	 na	 Paraíba,	 foram	

realizadas,	previamente,	regressões	para	o	Brasil	e	para	o	Nordeste.	

Antes	de	se	apresentar	os	resultados	obtidos	pelo	modelo,	o	que	será	feito	

na	 sessão	 4,	 faz‐se	 uma	 contextualização	 do	 trabalho	 infantil	 no	 Nordeste	 e	 na	

Paraíba.	

	

O	 trabalho	 de	 crianças	 e	 adolescentes	 na	 Paraíba	 e	 a	 participação	 em	
programas	de	transferência	de	renda		

	

Os	dados	da	PNAD	informam	que	no	Brasil	havia	2,8	milhões	de	crianças	e	

adolescentes	entre	5	e	16	anos	trabalhando	no	ano	de	2004,	em	um	total	de	30,1	

milhões,	o	que	representa	7%	da	população	nesta	faixa	etária.	Na	faixa	etária	entre	

5	e	9	anos,	foram	encontrados	203	mil	meninos	e	meninas	em	situação	de	trabalho.	

Entre	as	 regiões	brasileiras,	o	Nordeste	apresenta	a	maior	 incidência	de	

trabalho	 infantil,	 pois	 10%	de	 sua	 população	entre	 5	 e	 16	 anos	 trabalhavam	 em	

alguma	atividade,	na	semana	de	referência,	seguida	pela	região	Sul	(9%)4.		

                                                
4	A	região	Sul	é	considerada	umas	das	mais	ricas,	detém	os	menores	níveis	de	pobreza,	contudo,	se	
destaca	pela	segunda	maior	incidência	de	trabalho	infantil,	em	decorrência,	em	outros	motivos,	pela	
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Do	 total	 de	 indivíduos	 nessa	 faixa	 etária	 que	 trabalhava	 no	 país,	 42%	

encontram‐se	nos	estados	nordestinos.	Esse	elevado	percentual	pode	ser	atribuído	

ao	fato	desta	região	deter	os	piores	índices	sócio‐educacionais,	e	ser	também	a	que	

possui	o	maior	número	de	pobres,	importantes	determinantes	do	trabalho	infantil	

(KASSOUF,	2004;	SILVA	JÚNIOR,	2006).		

	 	

TABELA	1	–	Brasil:	número	e	percentagem	de	crianças	de	5	a	16	anos	trabalhando	
segundo	regiões	–	2004	

LOCAL	 TOTAL	OCUPADOS	 (%)	
Brasil	 2.873.111	 7	
Norte	 337.676	 8	

Nordeste	 1.195.581	 10	
Centro‐oeste	 179.922	 6	
Sudeste	 632.828	 4	
Sul	 527.104	 9	

Fonte:	PNAD	2004	–	Elaboração	própria.	

	

Conforme	 o	 gráfico	 1,	 entre	 os	 estados	 da	 região	 Nordeste,	 a	 maior	

incidência	de	trabalho	 infantil	 foi	encontrada	no	Piauí	(17%)	e	Maranhão	(13%),	

seguidos	pela	Paraíba	e	pela	Bahia,	empatados	com	12%.	Os	menores	percentuais	

foram	encontrados	em	Sergipe	e	no	Rio	Grande	do	Norte.	

Na	região	Nordeste,	o	trabalho	infantil	concentra‐se	na	zona	rural	(64%)	e	

entre	 indivíduos	 do	 sexo	 masculino	 (85%),	 de	 acordo	 com	 a	 tabela	 2.	 Alagoas	

apresenta	 maior	 percentual	 de	 indivíduos	 trabalhando	 no	meio	 rural,	 78%.	 Por	

outro	 lado,	 Sergipe	 apresentou	 distribuição	 distinta,	 com	 maior	 número	 de	

trabalhadores	localizado	nas	áreas	urbanas,	55%.		

Com	relação	à	distribuição	por	gênero,	em	todos	os	estados	a	presença	do	

trabalho	 realizado	 por	 meninos	 foi	 superior	 ao	 das	 meninas.	 O	 Rio	 Grande	 do	

Norte	 detém	 maior	 percentual	 de	 crianças	 do	 sexo	 masculino	 (92%),	 enquanto	

Sergipe	apresentou	a	menor	ocorrência	de	meninos	em	situação	de	trabalho.	

	

	

	

                                                                                                                                          
importância	da	agricultura	familiar,	um	forte	traço	cultural	das	colônias	de	imigrantes	europeus	e	
asiáticos.		
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Gráfico	1	–	Nordeste:	distribuição	por	estados	do	nível	de	ocupação	das	crianças	
entre	5	e	16	anos	de	idade	–	2004	
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	 												Fonte:	PNAD	2004	–	Elaboração	própria.	

	

Tabela	 2	 –	 Número	 de	 crianças	 e	 adolescentes	 de	 5	 a	 16	 anos	 trabalhando,	 por	
gênero	e	por	situação	do	domicílio,	em	cada	estado	do	nordeste	–	2004	

ESTADOS	 TOTAL	 MENINOS	 %	 MENINAS	 %	 URBANO	 %	 RURAL	 %	
Nordeste	 1.195.581	 1.017.753	 85	 177.828	 15	 433.733	 36	 761.848	 64	
Maranhão	 175.342	 153.026	 87	 22.316	 13	 62.965	 36	 112.377	 64	
Piauí	 108.658	 89.852	 83	 18.806	 17	 39.703	 37	 68.955	 63	
Ceará	 189.901	 161.397	 85	 28.504	 15	 82.193	 43	 107.708	 57	

Rio	G.	do	Norte	 44.472	 40.727	 92	 3.745	 8	 18.725	 42	 25.747	 58	
Paraíba	 91.762	 79.558	 87	 12.204	 13	 38.422	 42	 53.340	 58	

Pernambuco	 162.612	 133.183	 82	 29.429	 18	 63.844	 39	 98.768	 61	
Alagoas	 69.516	 60.885	 88	 8.631	 12	 15.447	 22	 54.069	 78	
Sergipe	 25.090	 20.407	 81	 4.683	 19	 13.714	 55	 11.376	 45	
Bahia	 328.228	 278.718	 85	 49.510	 15	 98.720	 30	 229.508	 70	

Fonte:	PNAD	2004	–	Elaboração	própria.	

	

Como	 foi	 verificado	 no	 Gráfico	 1,	 a	 Paraíba	 possui	 um	 dos	 maiores	

percentuais	 de	 trabalho	 infantil	 na	 região	 Nordeste.	 Com	 relação	 ao	 sexo	 e	 à	

localização	das	crianças	trabalhadoras,	o	estado	seguiu	a	tendência	apresentada	na	

região	 –	 é	 realizado,	 em	 sua	 maioria,	 em	 áreas	 rurais	 e	 por	 indivíduos	 do	 sexo	

masculino.	

Ao	desagregar	os	dados	por	idade	para	a	Paraíba,	verifica‐se	o	aumento	do	

trabalho	conforme	a	idade	avança.	Para	os	indivíduos	do	sexo	masculino,	aos	oito	

anos,	 o	 percentual	 de	 trabalho	 era	 1,7%,	 e	 aos	 16	 anos,	 idade	mínima	 que	 a	 lei	
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brasileira	 permite	 o	 trabalho,	 o	 nível	 aumenta	 para	 19,89%.	 Com	 relação	 às	

meninas,	os	maiores	percentuais	encontram‐se	nas	idades	de	13	e	15	anos.	

	

Tabela	 3	 –	 Paraíba:	 Distribuição	 percentual	 de	 crianças	 e	 adolescentes	
trabalhadores	por	gênero	segundo	a	idade	‐	2004		

IDADE	 MENINOS	 MENINAS	
5	 1,14	 ‐	
6	 1,14	 ‐	
7	 1,14	 ‐	
8	 1,70	 3,7	
9	 1,14	 ‐	
10	 5,68	 7,41	
11	 7,95	 7,41	
12	 9,09	 11,11	
13	 14,20	 22,22	
14	 19,32	 7,4	
15	 17,61	 22,22	
16	 19,89	 18,52	

Fonte:	PNAD	2004	–	Elaboração	própria.	

	

Na	 tabela	 4,	 estão	 apresentados	 os	 principais	 ramos	 de	 atividades	 das	

crianças	e	dos	 respectivos	pais.	Observa‐se	 que	os	 filhos	 tendem	a	 trabalhar	nas	

mesmas	 atividades	 dos	 seus	 responsáveis.	 A	 principal	 atividade	 realizada	 no	

estado,	pelas	crianças	e	seus	 familiares,	 é	a	agricultura.	Em	seguida,	aparecem	os	

ramos	de	comércio	e	reparação	e	de	serviços	domésticos.		

	

Tabela	4	–	Paraíba:	ramos	de	atividades	em	que	as	crianças	entre	5	a	16	anos	e	os	
respectivos	pais	estão	inseridos	‐	2004	

RAMOS	DE	ATIVIDADE	 PAIS	(%)	 FILHOS	(%)	
Agrícola	 54,62	 63,35	
Indústria		 9,72	 11	
Construção	 6,65	 0,52	
Comércio	e	reparação	 12,38	 13,61	
Alojamento	e	alimentação	 3,33	 2,62	
Transporte,	armazenagem	e	comunicação	 2,9	 1,67	
Administração	pública	 2,77	 ‐	
Educação,	saúde	e	serviços	sociais	 2,08	 ‐	
Serviços	domésticos	 4,01	 5,76	
Outros		 1,83	 1,57	
Fonte:	PNAD	2004	–	Elaboração	própria.	
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Quanto	 à	 situação	 ocupacional	 dos	 pais	 das	 crianças	 trabalhadoras,	 a	

maior	parte	dos	indivíduos	encontra‐se	na	informalidade	–	56,38%	consideraram‐

se	 trabalhador	 por	 conta	 própria	 ‐,	 seguido	 por	 21,81%,	 que	 anunciaram	 ser	

empregados	 sem	 carteira.	 Apenas	 9,5%	 afirmaram	 ser	 empregados	 com	 carteira	

assinada	(ver	tabela	5).	

	

TABELA	5	–	Paraíba:	Distribuição	percentual	dos	pais	das	crianças	trabalhadoras	
segundo	posição	na	ocupaçao–	2004	

POSIÇÃO	NA	OCUPAÇÃO	 %	
Empregado	com	carteira	 9,57
Funcionário	público	estatutário	 1,06
Outros	Empregados	sem	carteira	 21,81
Trabalhador	doméstico	sem	carteira	 2,66
Conta	própria	 56,38
Trabalhador	na	produção	para	o	próprio	consumo	 3,72
Outros		 4,79
Fonte:	PNAD	2004	–	Elaboração	própria.	

	

A	distribuição	de	crianças,	trabalhando	ou	não,	de	acordo	com	os	anos	de	

estudo	da	pessoa	de	referência	pode	ser	vista	na	tabela	6.	De	maneira	geral,	o	nível	

de	escolaridade	dos	indivíduos	da	amostra	é	baixo.	Mesmo	assim,	observa‐se	que	

os	anos	de	estudo	dos	chefes	de	família	que	não	têm	filhos	trabalhando	é	superior	

àqueles	com	filhos	no	trabalho.	Na	distribuição	por	 faixas	de	estudo	entre	chefes	

de	 família	que	apresentam	algum	 filho	em	situação	de	 trabalho,	mais	da	metade,	

55,67%,	é	praticamente	analfabeta,	e	nenhum	deles	apresenta	mais	de	12	anos	de	

estudo.	

Outra	característica	familiar	considerada	importante	para	a	incidência	do	

trabalho	é	o	número	de	moradores	do	domicílio.	A	tabela	7	compara	os	domicílios	

com	crianças	que	trabalham	com	aqueles	 sem	crianças	trabalhando.	Observou‐se	

que	o	percentual	de	domicílios	com	até	cinco	moradores	é	maior	nas	residências	

sem	crianças	trabalhadoras.	

Nos	 domicílios	 com	 seis	moradores	 ou	mais,	 a	 situação	 se	 inverte,	 pois	

29,56%	 dizem	 respeito	 àqueles	 contendo	 crianças	 que	 trabalham,	 enquanto	 em	

apenas	 11,57%	 residem	 crianças	 que	 não	 trabalham.	 O	 resultado	 anterior	

permanece	 entre	 domicílios	 de	 baixa	 renda,	 o	 que	 induz	 ao	 entendimento	 que	
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famílias	grandes	e	em	situação	de	pobreza	levam	os	seus	filhos	a	trabalhar,	como	

uma	alternativa	de	sobrevivência	de	seus	membros.	Conforme	a	amostra	presente	

na	PNAD	2004,	12,2	milhões	de	moradores	 receberam	algum	dos	oito	benefícios	

indicados	na	pesquisa.		

	

TABELA	6	–	Paraíba:	número	de	anos	de	escolaridade	do	responsável	das	crianças	
de	5	a	16	anos	trabalhando	ou	não	trabalhando	–	2004	

	

ANOS	DE	ESTUDO	DO	
RESPONSÁVEL	

CRIANÇAS	QUE	
TRABALHAM	(%)	

CRIANÇAS	QUE	NÃO	
TRABALHAM	(%)	

Sem	instrução	e	menos	de	1	
ano	

55,67	 33,00	

1	‐	3	 14,28	 21,68	
4	‐	8	 24,63	 27,10	
9	‐	11	 5,42	 14,02	
12	‐	16	 ‐		 5,20	

Fonte:	PNAD	2004	–	Elaboração	própria.	

	

Tabela	7	–	Paraíba:	distribuição	dos	domicílios	com	crianças	que	trabalham	e	não	
trabalham	por	nível	de	renda	mensal	familiar,	segundo	o	número	de	moradores	–	
2004	

	
TOTAL	DE	DOMICÍLIOS	

DOMICÍLIOS	COM	RENDA	
DOMICILIAR	MENSAL	IGUAL	
OU	INFERIOR	A	R$	400,00		

Número	de	
moradores	

Domicílios	
com	crianças	

que	
trabalham	

(%)	

Domicílios	
com	crianças	
que	não	
trabalham	

(%)	

Domicílios	
crianças	que	
trabalham	

(%)	

Domicílios	
com	crianças	
que	não	
trabalham	

(%)	
2	 0,99			 1,81			 1,10			 2,16			
3	 7,88			 13,49 10,99			 13,42
4	 12,81 30,32 13,19			 30,09
5	 18,72		 23,66	 16,48			 23,05	
6	 19,70		 13,26 26,37			 13,96

7	ou	mais		 29,56 11,57 21,98 10,17
Fonte:	PNAD	2004	–	Elaboração	própria.	

	

Na	 Paraíba,	 cerca	 de	 586	 mil	 indivíduos	 estavam	 cadastrados	 em	 pelo	

menos	 um	 dos	 programas	 sociais	 (aproximadamente	 15%	 da	 população	 do	

Estado).	 O	 gráfico	 2	 apresenta	 a	 distribuição	 dos	 beneficiários	 paraibanos	 nos	

programas.	
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O	maior	número	de	beneficiários	de	programas	sociais	na	Paraíba	estava	

cadastrado	nos	programas	Bolsa	Escola	(28%),	Auxílio	Gás	(26%)	e	Bolsa	Família	

(23%).	O	PETI	responde	por	4%	de	beneficiários	de	programas	sociais	no	estado.			

	

1%4%
7%

11%

23%

26%

28%

0%
BPC

PETI

Bolsa alimentação

Cartão alimentação

Bolsa Família

Auxílio gás

Bolsa escola 

Outros programas 

	

Gráfico	2	–		Paraíba	‐	distribuição	dos	beneficiários	dos	programas	sociais	–	2004.	
Fonte:	PNAD	2004	–	Elaboração	própria.	

	

ANÁLISE	DE	RESULTADOS	

	

Seguem	 abaixo	 os	 resultados	 obtidos	 pelo	 modelo	 probit	 para	 o	 Brasil,	

para	a	região	Nordeste	e	para	o	estado	da	Paraíba.	

	

Regressão	para	o	Brasil	

A	Tabela	8	apresenta	o	resultado	estimado	pelo	probit	para	a	amostra	do	

Brasil.	 Os	 parâmetros	 presentes	 nas	 duas	 estimações	 apresentaram‐se	

estatisticamente	 significativos.	 Os	 resultados	 encontrados	 nas	 estimações	 1	 e	 2	

para	 o	 Brasil	 não	 obtiveram	 grandes	 diferenças	 entre	 si	 (veja	 tabela	 8).	 Na	

estimação	 1,	 quando	 se	 omitiu	 os	 anos	 de	 estudo	 dos	 pais,	 verificou‐se	 que	 o	

aumento	 renda	 per	 capita	 do	 domicílio	 reduz	 a	 probabilidade	 de	 trabalho	 dos	

filhos.	Na	estimação	2,	a	variável	anos	de	escolaridade	do	responsável,	obteve	sinal	

negativo.		
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A	 variável	 idade	 de	 ingresso	 no	 trabalho	 obteve	 coeficiente	 negativo,	

indicando	 que,	 quanto	mais	 tarde	 os	 pais	 começarem	 a	 trabalhar,	menor	 será	 a	

probabilidade	 que	 seus	 filhos	 se	 ocupem	 durante	 o	 período	 da	 infância	 e	

adolescência.		

Sinal	negativo	também	foi	verificado	se	a	pessoa	de	referência	for	do	sexo	

masculino,	e	estiver	ocupada	em	alguma	atividade	produtiva.	Como	o	esperado,	o	

trabalho	no	setor	informal	e	em	atividades	ligadas	à	agricultura	(em	comparação	à	

atividade	na	indústria)	contribui	positivamente	para	o	fenômeno.	

Quanto	 às	 características	 do	 filho,	 o	 fato	 dele	 ser	 do	 gênero	 masculino	

aumenta	a	possibilidade	de	 trabalhar	precocemente,	 enquanto	 ser	da	 cor	branca	

reduz	 tal	 possibilidade.	 A	 freqüência	 à	 escola	 mostrou‐se	 relevante	 para	 a	

probabilidade	de	redução	do	trabalho.	Por	outro	lado,	os	anos	de	vida	completados	

pela	criança	colaboram	positivamente	para	a	inserção	no	trabalho.		

Sinal	positivo,	 também	apresentou	a	variável	 anos	de	 estudo	do	 filho.	O	

mesmo	resultado	nestas	duas	últimas	variáveis	indica	que	as	atividades	trabalho	e	

estudo	não	são	mutuamente	exclusivas	para	as	crianças,	podendo	ser	realizadas	ao	

mesmo	tempo.		

As	 variáveis	 de	 migração	 indicaram	 que	 se	 o	 filho	 e	 o	 seu	 responsável	

residirem	 no	 estado	 onde	 nasceram,	 pode	 contribuir	 negativamente	 para	 a	

ocorrência	de	trabalho	infantil.	Mesmo	sinal	foi	verificado	quando	o	filho	mora	no	

município	em	que	nasceu.		

Mas,	 quando	 o	 responsável	 da	 família	 não	 reside	 no	 município	 onde	

nasceu,	 a	probabilidade	dos	seus	 filhos	trabalharem	pode	aumentar.	 Isso	se	deve	

ao	 fato	 da	 ausência	 do	 pai	 levar	 a	 uma	 maior	 utilização	 da	 força	 de	 trabalho	

familiar	 no	 processo	 produtivo	 como	 forma	 de	 complementar	 a	 renda	 familiar,	

principalmente	no	caso	da	família	residir	na	zona	rural.	

Em	termos	geográficos,	o	 fato	de	a	 família	residir	 fora	da	região	Sudeste	

amplia	a	possibilidade	dos	filhos	trabalharem.	Igualmente,	a	localização	da	família	

em	áreas	urbanas	contribui	para	a	não	ocorrência	do	trabalho	infantil.	

	

	

	



MADEIRA e TARGINO 

Cadernos do Logepa, v. 7, n. 1, p. 92‐120, jan./jun. 2012 

 

111

Tabela	8	–	Estimação	Probit	das	variáveis	 indicadoras	de	trabalho	 infantil	para	o	
Brasil	–	2004		

Estimação	1	 Estimação	2	Variáveis	
Coeficiente	 P>|t|					 Coeficiente	 P>|t|	

Idade	 ‐0,0013903	(0,0000482)	 0,00	 ‐0,0025084	
(0,0000479)	

0,00	

Idtrab	 ‐0,0506606	
(0,0001409)	

0,00	 ‐0,04753	
(0,0001419)	

0,00	

db	 0,0490465	(0,0010663)	 0,00	 ‐0,0554114		
(0,0010673)	 0,00	

dh	 ‐0,133327			(0,0011156)	 0,00	 ‐0,1355501	
(0,0011165)	

0,00	

anosdeestudo	 	 	 ‐0,0209476	
(0,0001216)	

0,00	

docup	 ‐0,109342	
(0,0021847)	

0,00	 ‐0,1044726	
(0,0021877)	

0,00	

dsi	 0,223741				(0,0009067)	 0,00	 0,2107931			
(0,0009093)	

0,00	

dagri	 0,3833635			(0,0011701)	 0,00	 0,3626508			
(0,0011705)	

0,00	

dserv	 0,081784		(0,0010645)	 0,00	 0,0909341	
(0,0010699)	

0,00	

durb	 ‐0,4854637			(0,	001001)	 0,00	 ‐0,4742958				
(0,0009986)	

0,00	

dest	 ‐0,017247			(0,0011729)	 0,00	 ‐0,0086958			
(0,0011774)	

0,00	

dmun	 0,0461528			(0,0011238)	 0,00	 0,0595607				
(0,0011307)	 0,00	

renddomcipcap	 ‐0	0000906	(1.21e‐06)	 0,00	 	 	

idadef	 0,2234256				
(0,0001962)	

0,00	 0,2197804	
(0,0001967)	

0,00	

	

Estimação	1	 Estimação	2	Variáveis	
Coeficiente	 P>|t|					 Coeficiente	 P>|t|	

dhf	 0,4692721			(0,0008044)	 0,00	 0,4725255			
(0,0008055)	 0,00	

dbf	 ‐0,0362564	(0,0010812)	 0,00	 ‐0,0280435	
(0,0010796)	 0,00	

anosdeestudof	 0,0132164	
(0,0002237)	

0,00	 0,0191659	
(0,0002269)	 0,00	

destf	 ‐0,0301075			(0,0018091)	 0,00	 ‐0,0270893		
(0,0018114)	 0,00	

dmunf	 ‐0,0620113		(0,0015531	 0,00	 ‐0,0603698	
(0,0015558)	 0,00	

dfrescf	 ‐0,2376765	(0,0012342)	 0,00	 ‐0,2215374	
(0,0012328)	 0,00	

totalmora	 0,0262503	(0,0002105)	 0,00	 0,0243446				
(0,0002095)	 0,00	

pt	 0,0332175					(0	0008708)	 0,00	 0,0195356	
(0,0008703)	 0,00	

dpeti	 ‐0,091733				(0,0022361)	 0,00	 ‐0,099185				
(0,0022312)	 0,00	

regno	 0,240902	(0,0014273)	 0,00	 0,2460695				
(0,0014286)	 0,00	
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regne	 0,2413773		(0,0010832)	 0,00	 0,2327846	
(0,0010878)	 0,00	

regco	 0,1279146	(0,0016291)	 0,00	 0,	339535			
(0,001632)	 0,00	

regsu	 0,3765636		(0,0011812)	 0,00	 0,3775434			
(0,0011839)	 0,00	

constante	 ‐3.503232			(0,0040904)	 0,00	 ‐3,706939			
(0,0076523)	 0,00	

Fonte:	IBGE	–	PNAD	2004.	Elaboração	própria.	

	

Tabela	 9	 –	 Efeito	marginal	 das	 variáveis	 indicadoras	 de	 trabalho	 infantil	 para	 o	
Brasil	–	2004		

Estimação	1	 Estimação	2	 Estimação	1	 Estimação	2	Variáveis	
Coeficiente	 Coeficiente	

Variáveis	
Coeficiente	 Coeficiente	

idade	 ‐0,0000368	 ‐0,0000654	 dbf	 ‐0,0009587	 ‐0,0007301	
idtrab	 ‐0,0013408	 ‐0,0012384	 dhf	 0,0127505	 0,0126481	
db	 0,0013045	 0,0014519	 anosdeestudof 0,0003498	 0,0004994	
dh	 ‐0,0039471	 ‐0,0039595	 destf	 ‐0,0007753	 ‐0,0006886	

anosdeestudo	 	 ‐0,0005458	 dmunf	 ‐0,0017235	 ‐0,0016499	
docup	 ‐0,0032486	 ‐0,0030409	 dfrescf	 ‐0,0072913	 ‐0,0066237	
dsi	 0,0059096	 0,0054792	 totalmora	 0,0006948	 0,0006343	
dagri	 0,0130465	 0,0119857	 pt	 0,0008926	 0,0005135	
dserv	 0,0022185	 0,0024356	 dpeti	 ‐0,0021925	 ‐0,0023139	
durb	 ‐0,0180954	 ‐0,0172798	 regno	 0,0080361	 0,0081278	
dest	 ‐0,0004531	 ‐0,0002257	 regne	 0,0072439	 0,0068475	
dmun	 0,0012282	 0,0015631	 regco	 0,0038442	 0,0039888	

renddomcipcap	 ‐2,40e‐06	 	 regsu	 0,0137109	 0,0135588	
idadef	 0,0059134	 0,0057265	 	

Fonte:	IBGE	–	PNAD	2004.	Elaboração	própria.	

	

Os	 coeficientes	 apresentados	 pelas	 variáveis	 relacionadas	 à	 participação	

em	 programas	 sociais	 indicaram	 que	 ser	 beneficiário	 deles	 eleva	 as	 chances	 de	

incidência	 de	 trabalho	 infantil5.	 Resultado	 distinto	 apresentou	 a	 variável	

participação	 no	 PETI,	 o	 coeficiente	 negativo	mostrou	 que	 estar	 integrado	 a	 este	

programa	diminui	a	possibilidade	de	trabalho	entre	crianças	e	adolescentes.	

Uma	explicação	plausível	é	que	os	programas	sociais,	excetuando	o	PETI,	

o	 combate	 ao	 trabalho	 das	 crianças	 não	 faz	 parte,	 diretamente,	 das	 metas	

estabelecidas,	 além	 disso,	 a	 maioria	 das	 famílias	 participantes	 dos	 programas	 é	

pobre	 e,	 acabam	 por	 ainda	 necessitar	 da	 renda	 oriunda	 do	 trabalho	 de	 suas	

crianças	para	garantir	sua	sobrevivência.	(CACCIAMALI,	TATEI	e	BATISTA,	2008).			

                                                
5	 Essa	 constatação	 não	 deve	 ser	 entendida	 como	 a	 inserção	 da	 família	 como	 beneficiária	 desses	
programas	estaria	estimulando	o	trabalho	infantil.	Deve	ser	antes	entendida	como	relacionada	com	
a	pobreza	que	faz	as	famílias	se	inserirem	nesses	programas.	
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Na	 tabela	9	estão	organizados	os	 resultados	dos	efeitos	dos	 coeficientes	

estimados	 nas	 variáveis	 explicativas	 na	 regressão	 probit	 para	 o	Brasil.	 Todos	 os	

coeficientes	também	apresentaram	significância	estatística.	

De	 acordo	 com	 a	 tabela	 9,	 se	 o	 chefe	 da	 família	 for	 homem	diminui	 em	

0,4%	a	probabilidade	de	o	 filho	trabalhar,	em	ambas	estimações.	Caso	o	chefe	da	

família	estiver	ocupado,	reduz‐se	em	0,3%	a	possibilidade	de	trabalho	infantil,	nas	

estimações	1	e	2.	

	

Regressão	para	o	Nordeste	

Os	 resultados	 das	 estimações	 do	 modelo	 probit	 para	 a	 região	 Nordeste	

estão	organizados	na	tabela	10.	Os	resultados	apresentados	nas	estimações	1	e	2,	

em	geral,	foram	muito	similares	aos	encontrados	nas	regressões	para	o	Brasil.	

No	 Nordeste,	 o	 tamanho	 da	 família,	 a	 ocupação	 do	 chefe	 da	 família	 em	

atividades	agrícolas	e	no	setor	informal	colaboram	diretamente	para	a	ocorrência	

do	 trabalho	 das	 crianças.	 Similarmente	 ao	 ocorrido	 em	 nível	 nacional,	 tanto	 a	

escolaridade	dos	pais	quanto	a	renda	per	capita	domiciliar	influenciam	de	maneira	

negativa	a	incidência	de	trabalho	infantil.	

Diminui	a	probabilidade	de	inserção	no	trabalho	quando	os	filhos	residem	

no	estado	ou	no	município	em	que	nasceram.	Por	outro	lado,	quando	os	pais	não	

moram	 tanto	 no	 município	 quanto	 no	 estado	 de	 origem,	 aumenta‐se	 a	

possibilidade	dos	filhos	trabalharem.		

Quanto	às	dummies	de	localização,	em	comparação	ao	estado	da	Paraíba,	o	

fato	da	família	residir	nos	estados	do	Maranhão,	Piauí,	Ceará,	Pernambuco	e	Bahia	

contribui	positivamente	para	a	ocorrência	de	trabalho	das	crianças	e	adolescentes.	

Já	a	residência	no	Rio	Grande	do	Norte	efetua	efeito	contrário.	A	variável	Alagoas	

não	apresentou	coeficiente	significante.			

Com	 relação	 à	 participação	 nos	 programas	 sociais,	 a	 integração	 ao	 PETI	

diminui	 a	 probabilidade	 de	 trabalho	 das	 crianças,	 enquanto	 a	 participação	 nos	

outros	programas	de	transferência	atua	em	sentido	inverso.		

	
	



 EVIDÊNCIAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA A 
REDUÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

Cadernos do Logepa, v. 7, n. 1, p. 92‐120, jan./jun. 2012 

114

Tabela	10	–	Estimação	Probit	das	variáveis	indicadoras	de	trabalho	infantil	para	a	
região	Nordeste	–	2004		

	 	 	
Estimação	1	 Estimação	2	Variáveis	

Coeficiente	 P>|t|	 Coeficiente	 P>|t|	

Idade	 ‐0,001461			
(0,0000482)	

0,00	 ‐0,0026147			
(0,0000479)	

0,00	

Idtrab	 ‐0,0519407			
(0,0001415)	

0,00	 ‐0,0488033			
(0,0001424)	

0,00	

Db	 0,0698108				
(0,0010419)	

0,00	 0,0760962			
(0,0010429)	

0,00	

Dh	 ‐0,1306947			
(0,0011109)	

0,00	 ‐0,132756			
(0,0011121)	

0,00	

anosdeestudo	 	 	 ‐0,0212367			
(0,0001216)	

0,00	

Docup	 0,1097747	
(0,002174)	

0,00	 ‐0,1051963			
(0,0021765)	

0,00	

Dsi	 0,2401531			
(0,0008994)	

0,00	 0,2278552			
(0,0009022)	

0,00	

Dagri	 0,3883491			
(0,0011725)	

0,00	 0,3671511			
(0,0011731)	

0,00	

Dserv	 0,0797403				
(0,0010574)	 0,00	 0,0886437			

(0,0010625)	 0,00	

Durb	 ‐0,509773			
(0,0010029)	

0,00	 ‐0,4986214			
(0,0010003)	

0,00	

Dest	 0,0191081			
(0,0011429)	

0,00	 0,0273696			
(0,0011469)	

0,00	

Dmun	 0,067916				
(0,0010969)	

0,00	 0,0809615			
(0,0011038)	

0,00	

renddomcipcap	 ‐0,000096			(1,20e‐06)	 0,00	 	 	

anosdeestudof	 0,0110336			
(0,0002246)	 0,00	 0,0169406			

(0,0002273)	 0,00	

Destf	 ‐0,022388			
(0,0018017)	

0,00	 ‐0,0192128			
(0,0018041)	

0,00	

Idadef	 0,2231586				
(0,0001965)	

0,00	 0,2195011			
(0,0001969)	

0,00	

 
Estimação	1	 Estimação	2	Variáveis	

Coeficiente	 P>|t|	 Coeficiente	 P>|t|	

dbf	 ‐0,0156163				
(0,0010524)	

0,00	 ‐0,007849			
(0,0010511)	

0,00	

dhf	 0,4662774			
(0,0008007)	

0,00	 0,4694694			
(0,0008018)	

0,00	

dmunf	 ‐0,064689				
(0,0015492)	

0,00	 ‐0,0630659			
(0,0015517)	

0,00	

dfrescf	 ‐0,2427658						
(0,0012305)	

0,00	 ‐0,2264607			
(0,0012292)	

0,00	

totalmora	 0,0233926			
(0,0002082)	 0,00	 0,0231782			

(0,0002115)	 0,00	

pt	 0,0380733				
(0,0008732)	

0,00	 0,0240982			
(0,0008739)	

0,00	

dpeti	 ‐0,0592777			
(0,0022663)	

0,00	 ‐0,067206			
(0,0022619)	

0,00	

Ma	 0,1121373			
(0,0017833)	

0,00	 0,1079401			
(0,0017865)	

0,00	
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Pi	 0,2683317			
(0,0024835)	

0,00	 0,2629279			
(0,0024771)	

0,00	

Ce	 0,0682051			
(0,0017199)	

0,00	 0,0552109			
(0,0017246)	

0,00	

Rn	 ‐0,1002409			
(0,0032722)	

0,00	 ‐0,1087393				
(0,003274	)	

0,00	

Ba	 0,0600753			
(0,0013743)	

0,00	 0,049384			
(0,0013786)	

0,00	

Pe	 0,0603428			
(0,0018088)	

0,00	 0,0519962			
(0,0018078)	

0,00	

Al	 ‐0,0018585			
(0,0026322)	

N.S.	 ‐0,023813			
(0,0026349)	

0,00	

Se	 ‐0,2023333			
(0,0038848)	

0,00	 ‐0,2099639			
(0,0038815)	

0,00	

constante	 ‐3,334465			
(0,0039982)	

0,00	 ‐3,222149			
(0,0039911)	

0,00	

Fonte:	IBGE	–	PNAD	2004.	Elaboração	própria.	

	

A	Tabela	11	apresenta	o	efeito	marginal	para	as	variáveis	do	modelo	para	

o	Nordeste.	Os	resultados	foram	muito	similares	aos	da	estimação	para	o	Brasil.		

	

TABELA	11	–	Efeito	marginal	das	variáveis	indicadoras	de	trabalho	infantil	para	o	
Nordeste	–	2004		

Estimação	1	 Estimação	2	 Estimação	1	 Estimação	2	Variáveis	
Coeficiente	 Coeficiente	

Variáveis	
Coeficiente	 Coeficiente	

Idade	 ‐0,0000402	 ‐0,0000708	 anosdeestudof 0,0003035	 0,000459	
Idtrab	 ‐0,0014287	 ‐0,0013222	 destf	 ‐0,0006035	 ‐0,0005115	
Db	 0,0019341	 0,002078	 dmunf	 ‐0,0018718	 ‐0,0017953	
Dh	 ‐0,0040089	 ‐0,0040191	 dfrescf	 ‐0,0077565	 ‐0,007055	

anosdeestudo	 	 ‐0,0005753	 totalmora	 0,0006933	 0,0006338	
docup	 ‐0,0033882	 ‐0,0031836	 pt	 0,0010655	 0,00066	
Dsi	 0,0065955	 0,006161	 dpeti	 ‐0,001527	 ‐0,00169	
Dagri	 0,0137539	 0,0126313	 Ma	 0,0034806	 0,003286	
Dserv	 0,0022461	 0,0024664	 Pi	 0,0099824	 0,0095841	
Durb	 ‐0,0200481	 ‐0,0191778	 Ce	 0,0020157	 0,0015854	
Dest	 0,00053	 0,0007504	 Rn	 ‐0,0024662	 ‐0,0026095	
Dmun	 0,0018835	 0,0022155	 Ba	 0,001753	 0,0014046	

renddomcipcap	 ‐2,65e‐06	 	 Pe	 0,0017689	 0,0014883	
Idadef	 0,0061384	 0,0059467	 Al	 N.S.	 ‐0,0006282	
Dbf	 ‐0,0004294	 ‐0,0002126	 Se	 ‐0,0044434	 ‐0,0045011	
Dhf	 0,0131537	 0,0130529	 	

Fonte:	IBGE	–	PNAD	2004.	Elaboração	própria.	

	

Regressão	para	a	Paraíba	

Os	valores	encontrados	dos	parâmetros	nos	dois	tipos	de	estimação,	uma	

omitindo	os	anos	de	estudo	da	pessoa	de	referência,	e	a	segunda,	em	que	se	exclui	

a	 renda	 domiciliar	 per	 capita,	 foram	 bastante	 similares	 entre	 si,	 nos	 modelos	
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construídos	 para	 o	 Brasil	 e	 para	 o	 Nordeste.	 Contudo,	 vale	 ressaltar	 que,	 na	

estimação	 1,	 a	 variável	 renda	 per	 capita	 do	 domicilio	 apresentou	 significância	

apenas	a	10%.	

Na	estimação	2,	os	coeficientes	das	variáveis	nascido	na	UF	(dest)	para	a	

pessoa	 de	 referência	 e	 anos	 de	 estudo	 para	 filho	 (anosdeestudof)	 foram	 não	

significantes.	 Isto	 implica	afirmar	que	a	ocorrência	de	 trabalho	 infantil	não	pode	

ser	explicada	pelo	 fato	dos	pais	residirem	ou	não	no	estado	de	origem,	ou,	então,	

pelos	anos	de	estudo	para	as	 crianças	e	 adolescentes.	Na	estimação	1,	 a	variável	

dest	apresentou	significância	nos	parâmetros		apenas	a	5%.		

Outra	 particularidade	 presente	 nas	 estimações	 para	 a	 Paraíba	 foi	 com	

relação	ao	resultado	para	as	políticas	de	transferência	renda:	tanto	a	participação	

no	 PETI,	 quanto	 nos	 outros	 programas	 reduzem	 a	 probabilidade	 de	 ocorrer	

trabalho	infantil.	

Como	 verificado	 nacional	 e	 regionalmente,	 na	 Paraíba	 o	 fato	 de	 os	 pais	

estarem	ocupados	colabora	para	que	os	 filhos	não	trabalhem.	A	probabilidade	de	

ocorrência	 do	 trabalho	 infantil	 aumenta	 com	 o	 tamanho	 da	 família	 e	 se	 o	

responsável	estiver	inserido	no	setor	informal.		

Quanto	às	características	do	filho,	a	idade,	ser	do	gênero	masculino	e	não‐

branco	 influenciam	 positivamente	 para	 a	 entrada	 no	 trabalho.	 Já	 a	 freqüência	

escolar	e	a	localização	do	domicilio	em	áreas	urbanas	reduzem	essa	possibilidade.	

	

Tabela	12	–	Estimação	Probit	das	variáveis	indicadoras	de	trabalho	infantil	para	o	
Estado	da	Paraíba	–	2004		

Estimação	1	 Estimação	2	Variáveis	
Coeficiente	 P>|t|	 Coeficiente	 P>|t|	

idade	 ‐0,0056259			
(0,0002756)	

0,00	 ‐0,0059321				
0,000277	

0,00	

idtrab	 ‐0,0630805			
(0,0009534)	

0,00	 ‐0,0575627			
0,0009706	

0,00	

db	 0,0422676			
(0,0059756)	 0,00	 0,049921			

0,0059764	 0,00	

dh	 ‐0,1572887			
(0,0076353)	

0,00	 ‐0,1701352			
0,0076652	

0,00	

anosdeestudo	 	 	 ‐0,0268763			
0,0007877	

0,00	

docup	 ‐0,4984531			
(0,0111636)	

0,00	 ‐0,5172622				
0,010886	

0,00	

dsi	 0,3905334			
(0,0063548)	

0,00	 0,3710217			
0,0063537	

0,00	
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dagri	 0,1485306			
(0,0064866)	

0,00	 0,1310109			
0,0064886	

0,00	

dserv	 0,3553018			
(0,0069445)	

0,00	 0,3684861			
0,0069726	

0,00	

durb	 ‐0,6784435			
(0,0060929)	

0,00	 ‐0,6601942			
0,0060808	

0,00	

dest	 0,0343998			
(0,0127978)	

0,007	 ‐0,001856			
0,0125658	

N.S	

dmun	 0,2189494			
(0,0133307)	

0,00	 0,1848403			
0,0130422	

0,00	

renddomcipcap	 ‐0,0000323			
(0,0000132)	

0,015	 	 	

idadef	 0,2077286				(0,000942) 0,00	 0,2022995			
0,0009369	

0,00	

dbf	 0,0598601			
(0,0060759)	

0,00	 0,0748239			
0,0060786	

0,00	

dhf	 0,7451367			
(0,0053252)	 0,00	 0,7571028			

0,0053373	 0,00	

anosdeestudof	 ‐0,010924			
(0,0013603)	

0,00	 0,000857			
0,0013749	

N.S.	

destf	 ‐0,1384833			
(0,0122097)	

0,00	 ‐0,1586482			
0,0123004	

0,00	

dmunf	 ‐0,0841975			
(0,0102132)	

0,00	 ‐0,0990322				
0,010196	

0,00	

dfrescf	 ‐0,2526897			
(0,0072889)	

0,00	 ‐0,2303723				
0,007263	

0,00	

totalmora	 0,0906846			
(0,0010804)	 0,00	 0,0883221			

0,0010898	 0,00	

pt	 ‐0,1556036			
(0,0057856)	

0,00	 ‐0,1819622				
0,005709	

0,00	

dpeti	 ‐0,1482594				
(0,011416)	

0,00	 ‐0,1790276			
0,0115135	

0,00	

constante	 ‐2.709552			
(0,0244091)	

0,00	 ‐2,560084			
0,0240526	

0,00	

Fonte:	IBGE	–	PNAD	2004.	Elaboração	própria.	

	

Conforme	a	tabela	13,	participar	no	PETI	diminui	em	0,7%	(estimação	1)		

e	0,8%	(estimação	2)	a	possibilidade	de	ocorrência	do	fenômeno.	Já	a	inclusão	em	

outros	programas	de	transferência	de	renda	(pt)	a	redução	foi	de	0,9%	e	1%,	nas	

estimações	1	e	2	respectivamente.		

	

Tabela	13	–	Efeito	marginal	das	variáveis	 indicadoras	de	 trabalho	 infantil	para	a	
Paraíba	–	2004		

Estimação	1	 Estimação	2	 Estimação	1	 Estimação	2	Variáveis	
Coeficiente	 Coeficiente	

Variáveis	
Coeficiente	 Coeficiente	

idade	 ‐0,0003298	 ‐0,0003401	 renddomcipcap ‐1.89e‐06**	 	
idtrab	 ‐0,0036978	 ‐0,0033	 idadef	 0,012177	 0,0115974	
db	 0,0025132	 0,0029107	 dbf	 0,0035668	 0,004379	
dh	 ‐0,0104178	 ‐0,0111403	 dhf	 0,0461194	 0,0459547	

anosdeestudo	 	 ‐,0015408	 anosdeestudof	 ‐0,0006404	 N,S,	
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docup	 ‐0,0441248	 ‐0,00455976	 destf	 ‐0,0072513	 ‐0,0079873	
dsi	 0,0209996	 0,0195717	 dmunf	 ‐0,005234	 ‐0,006086	
dagri	 0,0091875	 0,0078757	 dfrescf	 ‐0,0168525	 ‐0,0148614	
dserv	 0,0244208	 0,024952	 totalmora	 0,0053159	 0,0050633	
durb	 ‐0,0539079	 ‐0,0509702	 pt	 ‐0,0094735	 ‐0,0109126	
dest	 0,0020474	 N.S.	 dpeti	 ‐0,0076207	 ‐0,0087516	
dmun	 0,0121515	 0,0101085	 	

*	significativo	a	1%	
**	significativo	a	5%	
Fonte:	IBGE	–	PNAD	2004.	Elaboração	própria.	

	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

O	 objetivo	 geral	 do	 presente	 trabalho	 foi	 identificar	 as	 características	

determinantes	 para	 a	 oferta	 de	 trabalho	 de	 crianças	 e	 adolescentes	 na	 Paraíba,	

como	 também	 gerar	 evidências	 sobre	 a	 contribuição	 dos	 programas	 de	

transferência	 de	 renda	 para	 a	 redução	 do	 trabalho	 infantil	 no	 estado.	 O	 estudo	

mostrou	 que	 a	 participação	 no	 Programa	 contribui	 para	 a	 redução	 da	

probabilidade	de	ocorrência	do	trabalho	infantil.	Isso	foi	observado	nos	três	níveis	

espaciais	de	observação:	Paraíba,	região	Nordeste	e	Brasil.		

Nas	 estimações	 realizadas	 para	 o	 Brasil	 e	 o	 Nordeste	 os	 resultados	

indicaram	que	apenas	o	PETI	foi	capaz	de	reduzir	a	incidência	de	trabalho	infantil.	

Pois	a	participação	nos	outros	programas	contribuiu	positivamente	para	a	inserção	

das	 crianças	 no	 trabalho.	 A	 explicação	 para	 este	 resultado	 na	 literatura	 é	 que	 o	

combate	 ao	 trabalho	 infantil	 não	 é	 uma	 das	 metas	 diretas	 do	 programas	 de	

transferência,	 e	 como	 as	 famílias	 beneficiadas	 possuem,	 em	 geral,	 rendas	

extremamente	baixas,	necessitam	dos	 rendimentos	provenientes	do	 trabalho	dos	

filhos	para	a	sobrevivência	deles	e	de	seus	familiares.		

Porém,	 para	 o	 estado	 da	 Paraíba	 os	 resultados	 mostraram	 que	 tanto	 a	

participação	 do	 PETI,	 como	 nos	 demais	 programas	 sociais,	 incluindo	 o	 Bolsa‐

família,	 diminuem	 a	 possibilidade	 de	 ocorrência	 do	 fenômeno.	 Os	 resultados	

mostraram	que	 o	 PETI,	mesmo	 com	menor	 cobertura	 de	 beneficiários,	 consegue	

atingir	 um	 de	 seus	 objetivos	 fundamentais	 –	 retirar	 crianças	 da	 situação	 de	

trabalho,	no	território	nacional,	incluindo	o	estado	da	Paraíba.		

Em	razão	da	diferença	de	resultado	quanto	à	participação	em	programas	

de	transferência	de	renda	entre	os	modelos,	seriam	necessárias	análises	adicionais	
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para	 descobrir	 porque	 tais	 programas	 são	 capazes	 de	 reduzir	 a	 incidência	 de	

trabalho	infantil	na	Paraíba.		
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RESUMO	
	
Técnicas	 de	 sensoriamento	 remoto	 são	 fundamentais	 para	 o
monitoramento	das	mudanças	de	uso	da	terra,	principalmente	em	áreas
extensas.	 O	mapeamento	 de	 uso	 da	 terra, geralmente	 é	 realizado	 por
métodos	 de	 classificação	 manual	 ou	 digital	 pixel	 a	 pixel,	 os	 quais
consomem	 muito	 tempo.	 Este	 trabalho	 busca	 desenvolver	 um	 novo
método	 para	 segmentação	 não‐supervisionada	 de	 imagens	 de
sensoriamento	 remoto	 baseado	 na	 minimização	 da	 entropia	 cruzada
entre	 a	 distribuição	 de	 probabilidade	 da	 imagem	 e	 um	 modelo
estatístico.	 Para	 os	 testes	 realizados,	 foram	 utilizadas	 quinze	 imagens
capturadas	pelo	sensor	TM	(Thematic	Mapper)	do	satélite	Landsat	5	a
partir	do	banco	de	dados	do	projeto	de	mapeamento	do	uso	do	solo	da
região	amazônica.	Os	resultados	indicam	que	a	minimização	da	entropia
cruzada	está	relacionada	com	uma	segmentação	coerente	das	imagens.
A	concordância	média	entre	o	classificador	e	o	gabarito	foi	de	85%	para
as	quinze	imagens	selecionadas	e	de	92%	para	quatro	pequenas	regiões
que	representam	detalhes	de	uma	das	imagens.	
	
Palavras‐chave:	 Segmentação	 não‐supervisionada,	 modelos	
estatísticos,	sensoriamento	remoto.	
	

	
UNSUPERVISED	 SEGMENTATION	 TECHNIQUES:	
comparative	analyze	of	land	use	and	cover	mapping			
	
ABSTRACT	
	
Remote	 sensing	 techniques	 are	 mandatory	 for	 monitoring	 land	 use	
changes	in	large	areas.	Land	use	mapping	is	usually	performed	by	both	
manual	 and	 digital	 pixel	 based	 classification	methods	which	 are	 cost	
and	 time‐consuming.	 In	 this	 paper,	 a	 new	 method	 for	 image	
unsupervised	 segmentation	 based	 on	 cross‐entropy	 minimization	
between	 probability	 distribution	 of	 image	 and	 one	 statistical	 model.	
For	 testing	15	 images	captured	by	 the	sensor	TM	(Thematic	Mapper)	
of	 the	 Landsat	 5	 satellite	 from	 the	 database	mapping	project	 of	 land	
use	 in	 the	 Amazon	 region	 were	 used.	 The	 results	 indicate	 that	 the	
cross‐entropy	 minimization	 relates	 to	 a	 consistent	 segmentation	 of	
images.	 The	 average	 agreement	 between	 the	 classifier	 and	 the	
feedback	was	85%	for	the	15	selected	images	and	92%	for	four	small	
regions	that	represent	details	of	the	images.	
	
Keywords:	 Unsupervised	 segmentation,	 statistical	 models,	 remote	
sensing.	
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INTRODUÇÃO	

Processamento	 digital	 de	 imagens	 refere‐se	 a	 operações	 realizadas	 sobre	

imagens	 digitais	 por	 meio	 de	 computadores.	 O	 interesse	 nessa	 disciplina	 deve‐se	

principalmente	 a	 duas	 aplicações:	 melhorias	 para	 interpretação	 visual	 humana	 e	

processamento	para	armazenamento,	transmissão	e	representação	da	informação	contida	

em	 uma	 imagem	 para	 percepção	 por	 máquinas	 (GONZALEZ	 e	 WOODS,	 2002).	 O	

processamento	 digital	 de	 imagens	 está	 correlacionado	 com	 outras	 áreas,	 como	

computação	gráfica	e	visão	computacional,	e	faz	amplo	uso	de	reconhecimento	de	padrões	

para	 atingir	 seus	 objetivos.	 Reconhecimento	 de	 padrões	 é	 a	 disciplina	 da	 ciência	 cujo	

objetivo	 é	 a	 classificação	 de	 objetos	 em	 categorias	 (THEODORIDIS	 e	 KOUTROUMBAS,	

2009).	Esses	objetos	podem	ser,	entre	outros,	sinais	em	formato	de	onda,	textos	e	imagens.	

A	 classificação	 de	 imagens	 consiste	 em	 agrupar	 imagens	 com	 conteúdo	 semelhante	 de	

acordo	 com	 algum	 critério,	 já	 a	 segmentação	 de	 imagens	 tem	 por	 objetivo	 a	 criação	 de	

regiões	homogêneas,	de	modo	que	a	união	entre	regiões	adjacentes	não	seja	homogênea	

(PAL	e	PAL,	1993).	O	nível	de	segmentação	de	uma	imagem	depende	do	problema	que	está	

sendo	resolvido	e	deve	parar	quando	os	objetos	de	interesse	tiverem	sido	isolados.	

Uma	 das	 abordagens	 para	 segmentação	 de	 imagens	 é	 a	 utilização	 de	 modelos	

estatísticos.	 A	 Teoria	 da	 Informação	 considera	 a	 comunicação	 como	 um	 problema	

matemático	 embasado	 na	 estatística,	 e	 possui	 grande	 importância	 para	 a	 ciência	

principalmente	por	 fornecer	as	definições	de	 informação	e	entropia	e	a	possibilidade	de	

quantificar	 estes	 conceitos	 a	 partir	 de	 probabilidades	 estimadas	 (SALOMON,	 2007).	

Utilizando	conceitos	da	Teoria	da	Informação,	é	possível	medir	com	um	valor	numérico	a	

surpresa	causada	pela	observação	de	uma	mensagem	através	da	ótica	de	um	determinado	

modelo	 estatístico.	 Esta	 medida	 de	 surpresa	 é	 a	 entropia	 cruzada	 entre	 o	 modelo	

estatístico	 e	 a	 distribuição	 de	 probabilidade	 da	 mensgaem,	 e	 pode	 ser	 utilizada,	 por	

exemplo,	como	medida	de	dissimilaridade	para	dividir	uma	imagem	em	regiões.	

O	 problema	 de	 segmentar	 imagens	 aparece	 com	 frequência	 em	 sensoriamento	

remoto	sob	a	forma	de	detecção	de	mudança	de	paisagens	e	classificação	do	uso	do	solo.	

Sensoriamento	remoto	é	a	 tecnologia	para	aquisição	de	 informações	sobre	um	objeto	de	

estudo	sem	que	haja	contato	direto	com	este	objeto,	sendo	o	uso	mais	comum	desse	termo	

o	sensoriamento	ótico	da	superfície	terrestre	por	meio	de	satélites.	Imagens	da	superfície	

terrestre	 capturadas	 do	 espaço	 estão	 disponíveis	 desde	 a	 década	 de	 1960,	 embora	

possuíssem	baixa	resolução	e	fossem	frequentemente	registradas	em	ângulos	oblíquos.	A	

partir	 da	 década	 de	 1970,	 com	 o	 lançamento	 do	 programa	 de	 satélites	 Landsat,	 e	
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posteriormente	com	o	 lançamento	do	programa	SPOT,	na	década	de	1980,	 foi	possível	a	

captura	 de	 imagens	 com	 ângulos	 quase	 verticais	 e	 resolução	 capaz	 de	mapear	 recursos	

terrestres	 de	 forma	 útil	 (LILLESAND	 e	 KIEFER,	 1999).	 Aplicações	 modernas	 de	

sensoriamento	 remoto	 envolvem	 a	 análise	 multiespectral	 de	 objetos	 localizados	 na	

superfície	da	Terra	por	meio	de	satélites,	aeronaves	e	estações	espaciais.	A	informação	é	

obtida	através	de	sensores	que	captam	a	energia	eletromagnética	emitida	pela	superfície	

terrestre	 em	determinadas	bandas	de	 comprimento	de	onda.	 Superfícies	 compostas	por	

diferentes	 materiais,	 como	 vegetação,	 água	 e	 solo,	 em	 geral,	 refletem	 diferentes	

proporções	 de	 energia	 nas	 faixas	 do	 espectro	 eletromagnético	 (azul,	 verde,	 vermelho,	

infravermelho	próximo,	etc.)	(JENSEN,	2007).	

Um	dos	problemas	 enfrentados	no	mapeamento	de	 recursos	 e	uso	do	 solo	por	

imagens	 de	 sensoriamento	 remoto	 é	 o	 gerenciamento	 de	 grande	 quantidade	 de	 dados.	

Para	 a	 análise	 quantitativa	 de	 imagens	 de	 sensoriamento	 remoto,	 a	 classificação	

supervisionada	é	o	procedimento	mais	frequentemente	utilizado	(RICHARDS	e	JIA,	2006).	

A	utilização	de	técnicas	de	segmentação	presentes	em	sistemas	de	informação	geográfica	

ajuda	a	reduzir	o	trabalho	manual	de	interpretação	das	imagens,	embora	ainda	seja	tarefa	

do	 especialista	 a	 construção	 de	 um	 conjunto	 de	 treinamento	 no	 caso	 da	 classificação	

supervisionada.	Segmentação	de	 imagens	não	 triviais	é	uma	das	 tarefas	mais	difíceis	em	

processamento	 digital	 de	 imagens,	 além	 de	 ser	 um	 fator	 crucial	 para	 o	 sucesso	 de	 uma	

análise	 feita	por	computador	(GONZALEZ	e	WOODS,	2002).	Embora	haja	muitos	estudos	

sobre	segmentação	de	imagens	e	segmentação	de	imagens	de	sensoriamento	remoto,	este	

problema	permanece	em	aberto,	até	mesmo	por	sua	natureza	subjetiva.	A	investigação	de	

um	 método	 de	 segmentação	 não‐supervisionada	 que	 utiliza	 conceitos	 da	 Teoria	 da	

Informação	 pode	 contribuir	 com	 os	 avanços	 na	 área.	 Este	 trabalho	 tem	 como	 objetivo	

geral	 o	 desenvolvimento	 de	 um	 novo	método	 para	 segmentação	 não‐supervisionada	 de	

imagens	 de	 sensoriamento	 remoto	 por	 minimização	 da	 entropia	 cruzada	 entre	 a	

distribuição	de	probabilidade	da	imagem	e	um	modelo	estatístico.	

	

MATERIAIS	E	MÉTODOS	

Estimação	de	uma	Função	Densidade	de	Probabilidade	

	 Classificadores	baseados	na	Teoria	Bayesiana	de	Decisão	calculam	a	probabilidade	

de	um	objeto	pertencer	a	cada	uma	das	possíveis	classes	e	atribui	esse	objeto	à	classe	mais	

provável.	Quando	não	há	 conhecimento	a	priori	 sobre	 a	probabilidade	de	ocorrência	de	

cada	classe,	a	decisão	tomada	pelo	classificador	é	definida	por:		
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   Decida se ,i i j j c   p x|c p x|c i   	 (1)	

	

onde	p(x|ci)	é	a	função	densidade	de	probabilidade	da	classe	ci.	

Essa	 regra	de	decisão	 é	um	caso	 especial	 de	uma	 regra	 geral,	 onde	pode	haver	

diferentes	penalidades	atribuídas	a	diferentes	classificações	incorretas.	Nessas	condições,	

o	desempenho	do	classificador	depende	de	boas	estimações	para	as	funções	densidade	de	

probabilidade,	 pois	 a	 tomada	 de	 decisão	 fica	 condicionada	 apenas	 à	 distribuição	 dos	

vetores	de	cada	classe.	

Em	 muitos	 problemas,	 a	 função	 densidade	 de	 probabilidade	 é	 desconhecida	 e	

precisa	 ser	 estimada	 a	 partir	 dos	 dados	 disponíveis.	 Em	 alguns	 casos,	 o	 tipo	 de	

distribuição	 é	 conhecido	 (distribuição	 normal,	 distribuição	 de	 Poisson,	 etc.),	 sendo	

necessário	 estimar	 apenas	 os	 parâmetros	 da	 função,	 como	 média	 ou	 desvio‐padrão.	

Quando	o	tipo	de	distribuição	é	desconhecido,	é	preciso	utilizar	técnicas	para	estimação	de	

forma	não‐paramétrica	(THEODORIDIS	e	KOUTROUMBAS,	2009).	

Estimações	não‐paramétricas	são	basicamente	variações	de	aproximações	feitas	

por	 histograma	 de	 uma	 função	 densidade	 de	 probabilidade	 desconhecida.	 Nenhuma	

suposição	é	feita	a	priori	sobre	o	tipo	de	distribuição	em	questão.	A	função	de	distribuição	

é	estimada	a	partir	das	observações	realizadas,	recebendo	maior	probabilidade	as	regiões	

onde	os	dados	observados	estão	mais	concentrados.	A	Figura	1	ilustra	a	estimação	por	um	

método	 não‐paramétrico,	 aplicado	 a	 dois	 diferentes	 tipos	 de	 distribuições.	 Essa	 figura	

mostra	 a	 estimação	 não‐paramétrica	 por	 histograma	 de	 uma	 distribuição	 normal	 (a)	 e	

uma	 distribuição	 bimodal	 (b).	 Nos	 dois	 casos	 a	 distribuição	 estimada	 conseguiu	 se	

aproximar	 da	 distribuição	 real,	 embora	 tenha	 sido	 necessário	 um	 número	 elevado	 de	

amostras.	

	

	
Figura	1	–	Exemplos	de	estimação	não‐paramétrica	

Fonte:	Yoneyama	(2009).	
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Abordagens	não‐paramétricas	possuem	maior	flexibilidade,	pois	se	adaptam	aos	

diferentes	 tipos	 de	 distribuição.	 Em	 contrapartida,	 precisam	 de	 um	 número	 maior	 de	

amostras	 para	 que	 se	 possa	 atingir	 uma	 estimação	 próxima	 à	 distribuição	 real	

(YONEYAMA,	2009).	

	

Entropia	e	Modelos	Estatísticos	

A	Teoria	da	Informação	fornece	conceitos	importantes	para	o	reconhecimento	de	

padrões,	como	informação	e	entropia,	além	de	possibilitar	tratamento	numérico	para	tais	

conceitos.	 Existe	 uma	 relação	 entre	 reconhecimento	 de	 padrões	 para	 compressão	 de	

dados	 e	 modelagem	 de	 uma	 densidade	 de	 probabilidade	 desconhecida.	 Um	 modelo	

estatístico	 que	 se	 aproxima	 da	 distribuição	 real	 desconhecida	 consegue	 comprimir	 os	

dados	de	uma	mensagem	reduzindo	a	informação	média	por	símbolo.	

A	 informação	 de	 uma	 variável	 aleatória	 x	 está	 relacionada	 com	 a	 surpresa	

causada	pela	observação	de	seu	valor	(BISHOP,	2006).	A	Equação	2	apresenta	o	cálculo	da	

informação	h(x)	em	função	da	probabilidade	de	ocorrência	p(x):	

	

2( ) log ( )h x = p x 	 (2)	

	

A	função	h(x)	decresce	monotonicamente	em	relação	a	p(x),	i.	e.,	quanto	maior	for	

a	probabilidade	de	ocorrência	de	x,	menor	 será	 a	 informação.	Caso	 seja	utilizada	 a	base	

logarítmica	dois,	a	informação	será	quantificada	em	bits.	

A	entropia	de	uma	distribuição	refere‐se	ao	grau	de	incerteza	de	uma	sequência	

de	 símbolos	 retirados	 desta	 distribuição	 (DUDA	 et	 al.,	 2001).	 A	 entropia	 de	 uma	

distribuição	de	probabilidade	discreta	p(x)	sobre	um	alfabeto	X	é:		

	

2( ) log ( )
x X

H p = p(x) p x


 	 (3)	

	

Em	um	processo	de	comunicação,	a	informação	presente	em	uma	mensagem	está	

associada	 às	 expectativas	 do	 receptor.	 Entropia	 cruzada	 entre	 duas	 densidades	 de	

probabilidade	 é	 a	 informação	 média	 necessária	 para	 representar	 um	 símbolo,	 quando	

utilizada	uma	distribuição	estimada	por	um	modelo	estatístico	q(x)	em	vez	da	distribuição	

real	p(x)	(BISHOP,	2006).	
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2( ) log ( )
x X

H p,q = p(x) q x


 	 (4)	

Em	muitas	situações,	a	densidade	real	é	desconhecida	e	a	entropia	cruzada	não	

pode	 ser	 calculada	 diretamente	 pela	 Equação	 4.	 Uma	 aproximação	 é	 feita	 a	 partir	 da	

informação	observada	sobre	determinada	mensagem	retirada	da	densidade	real.	Para	uma	

mensagem	de	 tamanho	N	 e	 um	densidade	 estimada	q(x),	 a	 entropia	 cruzada	 é	 calculada	

pela	informação	média	da	mensagem:	

	

N

2
i 1

1
( ) log ( )

N iH p = q x


  	 (5)	

	

A	 entropia	 cruzada	 pode	 ser	 utilizada	 para	 a	 classificação	 de	 padrões	 como	

medida	de	dissimilaridade	entre	distribuições.	A	Figura	2	contém	a	representação	gráfica	

de	 duas	 distribuições	 de	 probabilidade,	 modeladas	 por	 histograma	 a	 partir	 de	 uma	

segmentação	de	área	urbana	e	hidrografia.	

	

	

Figura	2	–	Distribuições	estimadas	para	área	urbana	e	hidrografia.	

	

É	esperado	que	a	distribuição	de	uma	região	possua	baixa	entropia	cruzada	com	

a	distribuição	de	outra	região	de	mesma	 classe,	enquanto	as	distribuições	de	regiões	de	

classes	diferentes	possuam	alta	entropia	cruzada	entre	si.	
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Inicialização	de	sementes	através	do	método	max‐min	

Um	dos	problemas	encontrados	em	métodos	de	classificação	não–supervisionada	

é	 a	 escolha	 de	 sementes	 para	 inicialização	 dos	 clusters.	 Várias	 abordagens	 para	

inicialização	 foram	 propostas	 para	 os	 algoritmos	 de	 classificação	 não	 supervisionada,	

muitas	delas	não‐determinísticas	 (MAITRA	et	al.,	 2010).	O	método	da	máxima	distância	

mínima	 (max‐min),	 por	outro	 lado,	 é	uma	abordagem	determinística	que	define	 alguma	

amostra	 observada	 como	 semente	 e	 que	 procura	 sementes	 distantes	 entre	 si	 (MIRKIN,	

2005).	O	Algoritmo	1	descreve	o	processo	de	seleção	das	sementes.	

	

ALGORITMO	1	‐	MAX‐MIN	

Calcular	todas	as	distâncias	entre	pares	de	vetores	no	conjunto	de	dados.	

Selecionar	como	sementes	os	dois	vetores	com	maior	distância	entre	si.	

Até	o	número	desejado	de	sementes,	repetir:	

Selecionar	 como	 nova	 semente	 o	 vetor	 cuja	 distância	 mínima	 para	 as	 atuais	

sementes	seja	a	maior	possível.	

Fonte:	Maitra	et	al.	(2010).	

	 	

Caso	 o	 conjunto	 de	 dados	 seja	 muito	 grande,	 esse	 método	 pode	 tornar‐se	

computacionalmente	 custoso,	 pois	 apresenta	 complexidade	 O(n2).	 Para	 contornar	 esse	

problema	é	preciso	substituir	a	maneira	como	as	duas	primeiras	sementes	são	escolhidas,	

eliminando	o	cálculo	das	distâncias	entre	todos	os	pares	de	vetores.	No	caso	de	imagens,	

pode‐se	escolher	a	primeira	semente	por	algum	critério	como	região	mais	homogênea,	e	

as	demais	sementes	por	máxima	distância	mínima.	

	

Transformada	WATERSHED	

A	Transformada	Watershed	 	é	uma	abordagem	de	segmentação	de	 imagens	que	

gera	regiões	com	base	em	uma	situação	real	de	inundação	(BEUCHER,	1992).	A	primeira	

etapa	 dessa	 transformada	 é	 o	 cálculo	 da	 imagem	 gradiente	 através	 de	 um	 operador	 de	

diferenciação.	A	imagem	gradiente	indica	a	variação	dos	valores	da	imagem	em	cada	pixel	

(Figura	3).	
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Figura	 3	 –	 Detalhe	 de	 imagem	 capturada	 pelo	 satélite	 Landsat‐5,	 banda	 4	 (a);	 Imagem	
gradiente	calculada	pelo	operador	de	Sobel	(b).		
	 	

A	imagem	gradiente	é	tratada	como	uma	superfície	topográfica,	onde	o	valor	em	

cada	pixel	significa	a	elevação	da	superfície	naquele	local	(Figura	3).	

	

	

Figura 3 – Visualização topográfica da imagem gradiente da Figura 3. 
	

O	 processo	 de	 inundação	 é	 então	 iniciado	 e	 a	 água	 começa	 a	 fluir	 a	 partir	 dos	

mínimos	 locais.	 Quando	 a	 água	 que	 parte	 de	 dois	mínimos	 converge,	 é	 construída	 uma	
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represa	 delimitando	 as	 duas	 regiões.	 A	 Figura	 4	 ilustra	 o	 processo	 de	 inundação	 e	 a	

construção	das	represas.	

	

	

Figura	5	–	Mínimos	locais	identificados	por	pontos	vermelhos	(a).	Quando	a	água	encontra	
um	 ponto	 onde	 pode	 transbordar,	 uma	 represa	 é	 construída	 (b).	 A	 inundação	 acaba	 ao	
atingir	 o	 ponto	 mais	 alto	 (c).	 As	 regiões	 delimitadas	 pelas	 represas	 determinam	 a	
segmentação	da	imagem	(d).	Fonte:	adaptada	de	Beucher	(1992).	
 

	

O	resultado	do	processo	tende	a	ser	uma	supersegmentação	da	imagem,	devido	à	

presença	de	ruído	ou	padrões	de	texturas	(BEUCHER,	1992).	Os	passos	para	a	realização	

da	Transformada	Watershed	são	descritos	no	Algoritmo	2.	

	

ALGORITMO	2	‐	TRANSFORMADA	WATERSHED	

Calcular	a	imagem	gradiente.	

Localizar	os	mínimos	locais	da	imagem	gradiente.	

Para	cada	mínimo	local:	

Criar	uma	região	a	partir	do	mínimo	local.	

Repetir:	

Adicionar	à	região	os	pixels	da	vizinhança	cujo	valor	na	imagem	gradiente	é	

maior	que	o	valor	da	região	na	fronteira.	

Enquanto	houver	pixels	para	serem	adicionados	na	fronteira	da	região.	
Fonte:	Beucher	(1992).	
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Imagens	utilizados	neste	estudo	

	 Para	testar	o	desempenho	do	algoritmo	de	segmentação	proposto,	foram	utilizadas	

imagens	 de	 sensoriamento	 remoto	 da	 região	 amazônica,	 capturadas	 pelo	 sensor	 TM	 do	

satélite	Landsat‐5	no	ano	de	2008,	disponíveis	no	site	do	Instituto	Nacional	de	Pesquisas	

Espaciais	 (INPE).	 A	 escolha	 por	 esse	 banco	 de	 dados	 se	 deve	 ao	 fato	 de	 se	 encontrar,	

também	 no	 site	 do	 INPE,	 a	 classificação	 do	 uso	 do	 solo	 para	 essa	 região,	 gerada	 pelo	

projeto	TerraClass.	

	 Em	 1988,	 o	 Programa	 de	 Monitoramento	 do	 Desflorestamento	 na	

Amazônia	Legal	 (PRODES),	desenvolvido	e	executado	pelo	 INPE,	surgiu	com	o	 intuito	de	

produzir	 a	 estimativa	 da	 taxa	 anual	 do	 desflorestamento,	 a	 partir	 de	 levantamentos	

sistemáticos	 utilizando	 imagens	 de	 satélite.	 Vinte	 anos	 após	 o	 início	 do	 PRODES,	 para	

atender	 as	 novas	 necessidades	 de	 qualificação	 das	 áreas	 desflorestadas	 da	 Amazônia,	 a	

Empresa	 Brasileira	 de	 Pesquisas	 Agropecuárias	 (Embrapa)	 e	 o	 INPE	 executaram	 um	

projeto	 em	 parceria,	 chamado	 TerraClass	 (EMPRESA	 BRASILEIRA	 DE	 PESQUISAS	

AGROPECUÁRIAS;	 INSTITUTO	NACIONAL	DE	 PESQUISAS	 ESPACIAIS,	 2011).	 A	 execução	

desse	projeto	resultou	na	elaboração	de	um	mapa	que	descreve	a	situação	do	uso	do	solo	

na	 Amazônia	 durante	 o	 ano	 de	 2008.	 Os	 dados	 digitais	 resultantes	 do	 mapeamento	

encontram‐se	disponíveis	no	site	do	INPE	(www.inpe.br).	

	 Para	 a	 avaliação	 do	método	 de	 segmentação	 proposto,	 foram	 utilizadas	 imagens	

classificadas	do	projeto	TerraClass.	Essas	imagens	estão	divididas	por	cena	e	encontram‐se	

no	formato	vetorial	shapefile.	As	classes	temáticas	consideradas	nos	testes	realizados	são	

três:	hidrografia,	vegetação	e	não	floresta,	derivadas	das	classes	consideradas	pelo	projeto	

TerraClass.	O	Tabela	1	exibe	descrição	e	 legenda	de	cor	para	as	classes	consideradas.	Os	

pixels	 marcados	 na	 imagem	 temática	 como	 área	 não	 observada	 não	 participam	 do	

processo	de	classificação.	

	

Tabela	1	–	Legenda	e	descrição	das	classes	temáticas	

Cor	 Classe	 Descrição	

	 Hidrografia	 Rios	

	 Vegetação	 Floresta,	vegetação	secundária	e	agricultura	

	 Não	
Floresta	

Área	urbana,	pastos,	áreas	desmatadas	e	áreas	com	solo	exposto	

	 Área	 não	
Observada	

Áreas	 que	 tiveram	 sua	 interpretação	 impossibilitada	 pela	
presença	de	nuvens	ou	sombra	de	nuvens	
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A	taxa	de	acertos	do	classificador	é	 aferida	pixel	 a	pixel	e,	portanto,	 foi	preciso	

converter	 a	 imagem	 temática	 disponível	 em	 formato	 vetorial	 para	 uma	 imagem	 em	

formato	raster.	Para	esta	 tarefa,	um	conversor	 foi	 desenvolvido	com	base	no	documento	

de	especificações	técnicas	da	empresa	Environmental	Systems	Research	Institute	(1998).	

	 Para	os	testes	realizados,	foram	utilizadas	quinze	imagens	de	dimensões	500x500	

pixels	e	quatro	imagens	de	dimensões	50x50,	que	representam	detalhes	como	a	transição	

entre	 rio	 e	 vegetação	ou	 entre	 vegetação	 e	 solo	 exposto.	O	 gabarito	para	os	detalhes	de	

imagem	foi	feito	manualmente	por	um	especialista.	

	

Segmentação	por	minimização	da	entropia	cruzada	

A	 entropia	 cruzada	 é	 calculada	 pela	 informação	 média	 de	 uma	 mensagem	 de	

acordo	com	um	modelo	estatístico.	A	Equação	6	apresenta	o	cálculo	da	entropia	cruzada	

de	acordo	com	a	modelagem	proposta:	

	

 
N

2 2
x X k 1 1

1 1
log log ( )

| X |

B

k k b
b

H= R x P x
K  

 
  

 
  	 (6)	

	

onde:	

|X|	é	o	número	de	pixels	da	imagem	X.	

x	é	um	pixel	da	imagem.	

K	é	número	total	de	clusters	presentes	na	segmentação.	

Rk(x)	é	uma	função	que	assume	valor	‘1’	caso	o	pixel	x	pertença	ao	cluster	k	e	‘0’	caso	

contrário.	

B	é	o	número	de	bandas	que	compõem	a	imagem.	

pk(xb)	 é	 a	 função	densidade	de	probabilidade	do	 cluster	k	 para	 os	 valores	de	 x	 na	

banda	b.	

	

O	 algoritmo	 desenvolvido	 tem	 por	 objetivo	minimizar	 a	 Equação	 6	 através	 da	

manipulação	das	funções	Rk.	O	Algoritmo	3	descreve	as	etapas	propostas	para	a	redução	

iterativa	da	Equação	6.		
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ALGORITMO	3	‐	MINIMIZAÇÃO	DA	ENTROPIA	CRUZADA	

Executar	a	Transformada	Watershed.	

Selecionar	sementes	(regiões)	pelo	método	max‐min.	

Repetir:	

Estimar	a	densidade	de	probabilidade	das	classes	de	acordo	com	suas	regiões.	

Atribuir	cada	região	à	classe	que	obtiver	menor	informação.	

Enquanto	houver	redução	da	entropia	cruzada.	

	

	

RESULTADOS	

Em	 cada	 iteração,	 as	 regiões	 que	 pertencem	 a	 um	 cluster	 têm	 seus	 pixels	

utilizados	 como	 amostras	 para	 a	 construção	 do	 modelo	 estatístico	 daquele	 cluster	 por	

meio	de	 estimação	não‐paramétrica.	O	modelo	 estatístico	de	um	cluster	 é	 construído	de	

modo	que	haja	estimativa	(maior	que	zero)	para	cada	um	dos	256	possíveis	valores	que	

um	pixel	possa	assumir	em	cada	banda	da	imagem.	Dessa	forma,	cada	cluster	k	possui	B	

funções	 independentes	 para	 estimação	 de	 probabilidades,	 uma	 para	 cada	 banda,	

construídas	 através	 de	 histogramas.	 A	 probabilidade	 estimada	 inicialmente	 para	 a	

ocorrência	 de	 qualquer	 valor	 em	 qualquer	 banda	 é,	 portanto,	 1/256.	 Ao	 final	 do	

treinamento,	a	probabilidade	estimada	para	um	determinado	valor	em	uma	banda	será	a	

frequência	relativa	desse	valor	naquela	banda.	

A	 Figura	 4	 ilustra	 a	 escolha	 das	 sementes	 e	 o	 processo	 de	 minimização	 da	

entropia	cruzada.	No	exemplo	da	Figura	4,	é	possível	perceber	que	já	existe	distinção	entre	

as	classes	hidrografia,	vegetação	e	não	 floresta	na	primeira	 iteração,	onde	as	densidades	

de	probabilidade	de	cada	cluster	são	estimadas	apenas	com	as	amostras	de	cada	semente	

selecionada.	As	iterações	seguintes	utilizam	o	modelo	estatístico	da	iteração	anterior	para	

obter	 um	 modelo	 mais	 preciso	 para	 a	 redução	 da	 entropia	 cruzada	 e	 uma	 esperada	

melhora	na	segmentação	da	imagem.		
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Figura 4 - Redução da entropia cruzada: seleção das sementes pelo método max-min (a). 
Primeira iteração: entropia=14,84 bits/símbolo; concordância observada=62,08% (b). 
Sexta iteração: entropia=10,58 bits/símbolo; concordância observada=76,64% (c). Fim 
do processo de redução da entropia (iteração 42): entropia=10,49 bits/símbolo; 
concordância observada=92,18% (d).  
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Figura	5	–	Segmentação	dos	detalhes	de	imagem	

	

CONCLUSÕES	

Os	resultados	obtidos	indicam	que	o	método	de	segmentação	proposto	consegue	

classificar	as	imagens	de	forma	coerente	enquanto	busca	a	redução	da	entropia	cruzada.	A	

operação	 sobre	 regiões,	 além	 de	 acelerar	 o	 processo,	 adiciona	 contexto	 espacial	 à	
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segmentação,	algo	que	não	existe	em	métodos	baseados	puramente	na	classificação	pixel	a	

pixel.	

Embora	 o	 gabarito	 utilizado	 como	 referência	 nos	 testes	 não	 seja	 totalmente	

preciso,	a	concordância	média	de	84,55%	sobre	as	 imagens	do	banco	é	um	 indicador	de	

bom	 desempenho	 do	 classificador.	 Para	 os	 detalhes	 de	 imagem,	 cujos	 gabaritos	 foram	

segmentados	 manualmente,	 a	 concordância	 média	 de	 91,81%	 também	 é	 um	 bom	

indicador.	Na	maioria	dos	casos,	o	índice	Kappa	está	próximo	da	concordância	observada,	

o	que	sugere	baixa	taxa	de	acertos	por	acaso.	

Algo	que	pode	ser	explorado	para	aumentar	o	poder	de	classificação	do	método	

proposto	 é	 a	utilização	de	um	sistema	hierárquico	de	 classificação.	Após	 a	 segmentação	

inicial	 das	 classes	 é	possível	 subdividir	 cada	 classe	 selecionando	bandas	 específicas	que	

possam	 diferenciar,	 por	 exemplo,	 pastos	 de	 área	 urbana,	 ou	 vegetação	 secundária	 de	

floresta.	
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